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I N D I C E  

INTRODUCÇÃO - RENOVAÇÃO JURIDICA 

A) Oriterio Juridioo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. r-XI 

As duas escholas, tradicionalista e moderna; a selecção juridica; 
o direito civil na França, Hespanha, Portugal, Allemanha, Inglaterra 
e Italia; a tentativa de Theophilo Braga; critica; o Avant-Projet de 
Laurent ; doutrina de Cogliolo. 

CAP. I - Anthropologia Juridica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. xl-xxxn~~ 

Progressos da anthropologia; precedentes da anthropologia actual ; 
a Sociedade de Anthropologia de Paris; paleontologia, linguistica, 
peychologia, esthetica, historia e sociologia; a immobilidade do di- 
reito no meio do progresso social; o direito, como sentimento (psycho- 
logia) efacto social (sociologia), t doutrina anthropologica. Eliminação 
apparente da philosophia do direito: critica (genuina funcção d'esta 
sdencia). A philosophia do direito e a sociologia; escholas (Wal- 
laschek, Stein, Lucchini, Anzilloti, Vanni, Puglia, Fulci, Colajanni, 
Saint-Marc, Guelfi, Ardigò) ; critica. Gentse da evolução divergente 
do direito e da anthropologia. A anthropologia e o direito civil ; Ga- 
rofalo, Abadane, o IX cong. anthropologico, Fioretti ; critica. Doutrina 
de Tarde: a anthropologia juridica, pendant da anthropologia cri- 
minal, é insustentavel; exposiçao e critica da theoria anti-anthro- 
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pologica do direito civil; a escola italiana integradora das correntes 
franceza e allemã. Orientação da renovação anthropolbgica do direito 
civil : conhecimento da  consciencia moral pela psychologia e paleon- 
tologia; transformação das normas de conducta moral em normas 
coercitivas, juridicas; funcção da philosophia do direito. Symptomas 
do organismo juridico (Bentham, Rossi, Ihering, Sumner Maine); 
estudos sobre o direito (Bon e Ardigò), direito materno (Bachofen), 
familia e consanguinidade (Lubbock, etc.), propriedade (Viollet, La- 
veleye, etc.), evolução social (Tylor, Spencer, etc.). Imperfeição d'estas 
tentativas. Conclusão: renovação anthropologica dos estudos juri- 
dicos. 

CAP. 11 - Ev~luci~nlsmo Juridico.. ............... pag. XXXVIII-~xrn 

Organismo juridico. Doutrina de  Reich e Tarde. Exposição d o  anti- 
evolucionismo de Reich; direito constitucional e criminal romano: 
o direito civil romano; paradoxo de Reich; comparação do direito 
romano com o direito inglez e musulmano; causa do progresso do 
direito romano: crenças religiosas (Fustel de Coulanges), vocação 
historica (Ihering), classificação precoce das xrr Tabuas (Maine), vigor 
do temperamento (Mommsen), instituição da Infamia (Reich) ; espiritb 
conciliador da Revue Gdnerale du Droit: critica. Doutrina de  Tarde: 
substituiçáo da  evolução pela theoria da imitação; critica da evolução 
juridica: diversidade de  ponto de partida e variedade quantitativa 
e qualitativa de  fórmas evolutivas; demonstração de  Tarde. Estudo 
critico das duas theorias. Critica do anti-evolucionismo de Reicb; 
o orientalismo juridico; d'bguanno; o homo romanus (heroe e juris- 
consulto); a formula da evolução universal. 

CAP. 1x1 -A vida dos codigos. ..................... pag. LXIII-LXXXI 

A codificação do direito; o symbolismo de Ferrero: lei do minimo 
esforço e inercia mental; o symbolismo juridico; suas consequencias: 
abolição dos codigos, eliminação das formulas classicas, os  arbitros- 
juizes ex aequo e f  bono, abolição da magistratura. Critica de Ferrero; 
generalisação hypothetica do associanismo (Ferrero e Ribot); o 
art. 16.0 do codigo civil criticado pelo sr. dr. Chaves; opinião de  
Enrico Cimbali; o espirito e a lettra da lei; as  formulas classicas do 
direito. Os codigos crystallisam o direito (Vadalà-Papale) ; evolução 
dos codigos. Uma objecção: a immobilidade dos codigos; critica: 
evolução das relaçdes dos institutos, sua organisação e mais insti- 
tuições economicas. Corollario : a imperfeição axiomatica dos codigos 
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modernos; a apathia juridica: movimento italiano (Gabba, Cimbali, 
d'Aguanno, Chironi, etc.); o projecto montencgrino de Bogisié; 
defeitos nos codigos modernos; falsidade do principio fundamental; 
inorganismo das codificaçòes e dcficiencia da materia juridica. 

CAP. IV - Criterio philosophico das codificações ..... pag. LXXXI-xcvl 

Systema philosophico dos codigos; optimismo e pessimismo de 
Pacifici-Mazzoni; exposição e critica da argumentação de Mazzoni; 
orientação do professor Chironi. O individuo, a familia e o estado 
-o individualismo, o socialismo e o contracto social. Exposição d o  
individualismo (Epicuro, Hobbes, Bentham, Mill, Spencer); argu- 
mentação individualista (retour au type, a escravidão universal e 
a degenerescencia da especie humana) e sua refutação (Laveleye). 
Exposição do contracto social (Languet, Altusio, Grocio, Locke e 
Rousseau) ; o organismo contractual de Fouillke ; critica. Exposiçao 
e critica do socialismo. Conclusão. 

CAP. V - As tres phases juridicas ................... pag. xcvx-cxiv 

Organicidade iuridica como corollario da organicidade social ; I) db 
reito constcetudinario; absorpção do elemento individual pelo elemento 
social; desenvolvimento da  pequena industria; militarismo; origem 
historica da categoria economica - pecunia; actividade individual 
homogcnea, simples e regular; o costume - unica garantia social ; 
11) codigo de direito privado individual; apparição do direito escripto 
como consequencia da divergencia social ; as necessidades individuaes 
e as novas normas legislativas; a funcção do magistrado como com- 
plemento do officio legislativo; integrações industriaes produzidas 
pela liberdade e propriedade; consequencias theoricas e praticas do 
reconhecimento dos direitos individuaes; principio fundamental dos 
codigos modernos: o individuo é o unico ser real da humanidade; 
irr) codigo de direito privado social; a moderna vida industrial e 
as desegualdades sociaes que determina; importancia dos agentes 
naturaes, das forças da natureza; reducção de todas as forças produ- 
ctivas á actividade pessoal; a renovação iuridica como consequencia 
da renovação economica; a funcção do capital ; desenvolvimento da  
associação ; as pessoas moraes. 

CAP. VI - Conceito do Direito Civil.. ............... pag. cx~v-cxxlx 

Conceito do direito civil segundo os romanos; critica de  Gabba, 
Romagnosi e d'Aguanno; outra noção de  Ulpiano; interpretação 
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moderna d'estaf6rmula; reducção economica do direito civil (Heinecio, 
Pisanelli, Vadala-Papale, Fioretti, Loria, Gabba, etc.); refutação 
d'esta theoria; phase critica e organica do problema; complemento 
da fórmula romana; o direito privado e o direito publico (Aristoteles, 
Filomusi-Guelfi, Kirkmann, Thon, Gabba, d'ilguanno); o sr.Visconde 
d e  Seabra e Teixeira de  Freitas ; o sr.  dr. Guimarães Pedrosa ; a vei- 
dadeira doutrina (2).  

CAP. v11 - Ordinamento dos codigos. ............... pag. cxx~x-CLVI 

Importancia e difficuldade do assumpto; varios systemas: a) Sys- 
tema das Institutas; critica de Leibnitz e Blondeau; b) Systema 
de Leibnitz; temperamento germanico ; critica de  Belime; c) Systema 
de  Thibaut; critica; d) Systema de Müklenbrüch; critica; e) Sys- 
tema do codigo de Napoleão; o systema francez e o das Institutas; 
opinião de Belime ; critica ; f )  Systema de  Savigny ; critica ; g) Sys-  
tema do codigo Austriaco; apreciação de Vadala-Papale; h) Systema 
do sr. Seabra; critica de Teixeira de Freitas; i) Systema de  Vadalà- 
Papale ; exposição; j) Systema de Chironi e d'Aguanno : exposiçáo 
critica ; k) Systema de Cimbali ; sua importancia; exposição ; 1) Sys- 
tema scientifico; o direito civil simile do direito privado; apreciação 
critica da dis t inc~ão entre direito publico e privado; todo o direito 
é essencialmente publico; o direito garantia dos phenomenos e con- 
dições sociaes ; classificação de Greef e sr.  dr .  Garcia ; a desintegração 
do codigo civil. Conclusão. 

..................... CAP. VIII -Mosaico Juridico. pag. CLVI-c~xxrv 

Caracter geral do codigo civil portuguez; os  tres periodos com- 
teanos: theologico, metaphysico e positivo; critica da lei dos tres 
estados (Turgot, Kant, Condorcet, sr. dr.  Garcia, Rego Feio, etc.); 
actual periodo de transição metaphysico-positiva; symptomas d'este 
periodo; methodo, psychologia, alma, faculdades, linguagem, liber- 
dade, etc.; affirmação dos tres periodos no codigo civil portuguez; 
elementos theologicos : o juramento ; argumentos de Bentham e Be- 
lime; critica; o juramento e um orgão atrophiado; elementos meta- 
physicos : direitos originarios, doutrina da boa e ma fé, privilegias e 
hypothecas; elementos positivos. Gonclusão. 

............... B) Griterio Juridico.. pag. 

Moderna concepçào da familia; ethnographia, historia e prehistoria; 
g r ~ a n i s m o s  ascxuqes 8 sexuaes; hcrmaphroditas inferiores e superiores; 



a rtproducção-excesso de nutrição ; integração da  cellula ovular femi- 
nina e cellula spermatica masculina ; o amor, a sympathia, o altruismo 
producto do egoismo; ego-altruismo; promiscuidade, polygamia e 
polyandria; duração da sociedade conjugal; genése do direito con- 
jugal; formação da  familia: scissiparidade, gemmiparidade e gerrni- 
paridade (partenogenkse, ovipara, ovovivipara, vivipara) ; matriar- 
chado e patriarchado. 

CAP. I - Casamento civil. ....................... pag. CLXXXII-~XCV 

A polemica do casamento civil entre n6s; a constitucionalidade d o  
instituto civil; terreno em que se deve pôr a questao; os  dois po., 
deres, temporal e espiritual ; o instituto do casamento civil; caracter 
contractual do casamento; Santo Thomaz d'Aquino; o casamento é 
um contracto especial; intervençáo d o  estado; o estado regulador 
das condições matrimoniaes; objecções e critica respectiva. Corol- 
larios. 

CAP. 11 - Divorcio. ................................. pag. cxcv-cc~v 

Formação historica do divorcio; no Oriente: China, Japão, India, 
Persia, Chaldea, Thracia e Babylonia; Grecia; Judea; Roma; Ingla- 
terra. Justificação do divorcio; Conclusão. 

CAP. 111 -Impedimentos Dirimentes. ............... pag. CCIV-CCXVII 

O artigo I o73.O do codigo civil; a hereditariedade como axioma 
biologico ; distincção entre hereditariedade e herança; verificação da  
hereditariedade (Spencer, Haeckel) : a) monstruosidades hereditarias; 
b) coloração e estructura da pelle; c) o pa.thos hereditario; d) a se- 
lecção dos bons exemplares; e) crença popular; f )  as  dynastias; 
g) hereditariedade funccional; h)  estatistica; i )  adversarios. Critica 
dos argumentos apresentados. Confirmação da hereditariedade pela 
analyse das diversas theorias. Conclusão. 

. CAP. IV- Investigação da paternidade illegitima.. pag. CCXVII-ccxxrx 

Codigo civil, artigo I 3o.O; o principio da investigação da pater- 
nidade illegitima; responsabilidade por perdas e damnos; criterio da  
investigação da paternidade illegitima; legislação comparada; codigo 
de Napoleão (art. 330.0); o Tribunal da Cassação; projectos de  1 8 7 8  
e I 88 3 ; o Avant-Projet de 1-aurent e a investigação da paternidade 



illegitima; codigo italiano (art. I 8g.O) ; o codigo civil portuguez 
(art. I 3o.O); critica; a seducção com promessa d é  casamento; o con- 
cubinato more uxorio, etc. 

CAP. V - OS fflhos inoestuosos e adnlterinos.. .... pag. ccxx~x-CCXLKI 

Condição juridica dos filhos incestuosos e adulterinoa, segundo o 
Direito Romano ; influencia do Christianismo (Decretaes, Menochio); 
a lei franceza do anno 11; o Codigo de Napoleão (art. 3 35 .O); O 
Codigo Italiano (art. 18o.O); o Codigo Austriaco (58 I 5 5.O, 165.~.  
I 66.0i I 67.O, 7 54.0); O Avant-Projet de  Laurent (artt. 3 3 I .O, 3 3 
3 36.O, 3 37.O, 790.O~ 7 9  I .O, 792.'); codigo civil portuguez (artt. I az.* 
e seg.); criterios scientificos para a solução do problema; respeito 
pela familia; Dias Ferreira; o incesto e o adulterio perante a biologia ; 
correcção das considerações biologicas; exposição da  verdadeira dou- 
trina; situação dos filhos sacrilegos. 
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I I )  corporeas e incorporeas.. ............... 
2) não susceptiveis e susceptiveis de apro- 

priação-art. 3 70.'. .................... 
3) fungiveis e não fungivcis.. ............. 
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Objectos moveis por natureza- art. 376.O. .... 
Technologia do codigo civil - artt. 3 77."3 78.O 

(bens, cousas immobiliarias, immoveis, cousas 
ou bens immoveis, bens ou cousas mobiliarias, 
movel, cousa ou bens moveis, moveis de tal 
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SUMMARIO 

.) As duas cscholas, tradicionalista e moderna; a selecçáo juridica; o 
direito civil na Franca, IIcspanha, Portugal, Allemanha, Inglaterra 
e Italia; a tentativa de Theophilo Braga; critica; o Avant-Projet de  
Laurent ; doutrina de Cogiioio. --I. ANTI~OPOI.OGIA *JURIDICA. Pro- 
grcssos da anthropologia; precedentes da anthropologia actual; a 
Sociedade de Anthiopologia de Paris ;  paleontologia, linguistica, 
psychologiu, esthctica, historia e sociologia; a immobilidade do 
direito no meio do progresso social: o dircito. como sentimento 
(psychologia) c facto social (sociologia), é doutrina anthropologica. 
Eliminação apparente da philosohia do dircito: critica (genuina 
funcção d'esta sciencia). A philosophia do direito e a sociologia; 
escholas (Wallaschek, Stein, Lucchini, Anzilloti, Vanni, Puglia, 
Fulci, Colajanni, Saint-AIarc, Guelfi, t lrdigb); critica. Genése da  
e v ~ l u ç ã o  divergcnte do dircito e da anthropologia. A anthropologia 
e o direito civil; Garofalo, Abadane, o 11 cong. anthropologico, 
Fioretti;  critica. Doutrina de Tarde: a aiithropologia juridica, pendanf 

. da  anthropologia criminal, é insustentavel; exposiçõo c critica da 
theoria an t i -an throp~lo~ica  do direito civil; a escola italiana integra- 
dora das correntes iranceza e allernã. Orientaçáo da renovação anthro- 
pologica do direito civil: conhecimento da consciencia moral pela 
psycl.iologia e paleontologia; transformação das normas de conducta 

:moral em normas coercitivas, juridicas; funcção da philosophia do 
direito. Syrnptomas do orsanisn~o juridico (Bentham, Rossi, Ihering, 
Sumner Mainc); estudos sobre o direito (Uon c Ardigò), direito ma- 
terno (Bachofcn), familia e consanguinidadc (I>ubbock, etc.), proprie- 
dade (Viollet, Laveleye, etc.), evoluçáo social (Tylor, Spencer, etc.). 
Imperfeição d'estas tcntativas. C;onclusão; renovasão anthropologica 
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dos cstudos juridic0s.-11. E v o ~ u c ~ o ~ r s ~ o  JCRIDICO. Organismo juri- 
dico. Doutrina dc Reich e Tarde. Exposição do anti-evolucionisriio de 
I<eicli; dircito constitucional c criminal romano: o direito civil ro- 
mano; paradoxo dc Rcich; comparação do direito romano com o di- 
reito inglez e musuln~ano; causo do progresso do direito romano: 
crcnças religiosas (t'iistcl dc Coulanges), vocação historica (Ihering), 
classificnçdo precoce das xri Tabuas (.\lainc), vigor do temperamento 
(~\loinmsen), instituição da Infamia (lieich); espirito conciliador da 
IZev~re Ginéi.;clç du Di-oit: critica. Doutrina de Tarde: substituiçáo 
da evoluçáo pela theoria da imitação; critica da evolução juridica: 
diversidade dc ponto de partida c variedade quantitativa e qualita- 
tiva dc formas evolutivas; dcmonstraçiio de Tarde. Estudo critico 
das duas thcorias. Critica do anti-evolucionismo de Reich; o orien- 
talisrno juridico; d'hguanno; o homo rotnatrils (heroc c jurisconsulto); 
a formula da evolu;áo universal. - 111. A vrD,l DOS conlcos. A codi- 
ficaçcio do direito; o symbolismo dc Ferrero: Ici do minimo esforço 
e inercin mental; o symbolismo juridico; suas conscqucncias: aboliçáo 
dos codigos,, eliminação das formulas classicas, os arbitros-juizes 
e s  zequo ct bono, aboliçáo da m:igistrntura. Critica de Fcrrero; gene- 
ralisaçiio hypothctiea do nssoci;inisino (E'crrero e Kibot); o art.  16.0 

do codigo civil criticado pclo sr.  dr. Chaves; opinião de Enrico 
Cimbali; o cspirito e a lcttra da lei; as formulas classicas do direito. 
Os codigos erystallisam o direito (Vadala-Papale); evolução dos co- 
digos. Uma objecçáo: a immobilidade dos codigos; critica: evoluçáo 
das relações dos institutos, sua organisiição e i~lais instituições econo- 
micas. Corullario: a imperfciçáo axiorilatica dos codigos modernos; 
n np;ithia juridica; movimento italiano (Gabba, Cimbali, Aguanno, 
Chironi etc.); o projecto rnonteriegrino dc 15opisié; defeitos nos co- 
digos modernos; falsidade do principio fundamental ; inorganismo 
das codificaçõcs c deíiciencia da rnntcrin juridica.- IV. CRITERIO 
riittosopiirco DAS CODIFICAÇÕES. Systhcma philosophico dos codigos; 
ol,tirnismo e pcssimisrno dc Paciíici-hlazzoni ; exposição e critica da 
argtimentaçUo dc Mazzoni; orientaçiio do professor Chironi. O indi- 
viduo, a familia e o estado-o individualismo, o socialisn~o e o con- 
tracto social. Exposiqão do individualismo (Iilpicuro, I-Iobbes, Ben- 
tham, Mill, Çpencer); argumentnçáo individualista (retozlr au type, 
a escr;i\ id;io universal e a degencrescencia da especie humana) e 
sua rcfutnçóo (Lavelcye). Exposiçáo do contracto social (1-anguet, 
Alrusio, Grocio, Lsckc e Rousseau) ; o organismo contractual de  
Fouillic ; critica. Exposiçáo e critica do socialismo. Conc1usáo.- 
V. As TRES ~ H A Y E S  J U R I U I C ~ \ S .  Orginicitiade juridica como corol- 
Iario da q p n i c i d a d e  social; I) direi10 co~isuetudinario; absorpçiio do 



elemento individual pelo clcmcnto social ; dcsenvolvimento da pequena 
i n d ~ s t r i a ;  militarismo; origem historica da cathegoria economica- 
peczrnia; actividade individual homogenca, simples e regular; o cos- 
tume-unica garantia social; ir) codigo de direito priuado individual;  
appariçào do direito escripto como conscquencia da divergencia social; 
as  necessidades individuacs e as novas normas legislativas; a funcção 
do magistrado como complemento do oficio legislativo;~integrações 
industriacs produzidas pçln libcrdadc e propriedade; consequcncias 
theoricas e praticas do reconhccimento dos direitos individuaes; prin- 
cipio fundamental dos codigos modernos: o individuo é o unico se r  
rcal da humanidade; iii) codizo de dirçito +riv,zdo social;  a moderna 
vida ind~istrial e as desegualdades sociats que determina; impor- 
tancia dos agentes naturacs, das forças da natureza; reducção de todas 
as forças productivas B actividade pessoal; a renovação juridica como 
consequeiicia da renovnção economica; a funcção do capital; desen- 
volvimento da associac;iío ; as pessoas moracs. - VI. CONCEITO DO 

DIREITO CIVIL. Conceito do direito civil segundo os romanos; critica 
de  Cabba, 1iom:ignosi e d'Agiianno; outra noção de Ulpiano; inter- 
pretação moderna d'esta formula ; reducção economica do direito civil 
(Heinecio, Pisanelli, Vadalh-Papale, Fioretti, L.oria, Gabba, etc.); 
refutação d'csta theoria; phasc critica c organica do problema; com- 
plemento da formula romano; o direito privado e o direito publico 
(Aristotelcs, Filomusi-Guelli, Kirkmann, Thon, Gabba, d'hguanno); 
o sr. Visconde de Seabra e Teixeira de Frcitas; o sr. dr. Guimaràes 
Pedrosa; a verdadeira doutrina (?)-VlI. OKDINAMENTO DOS CODICOS. 

Iinportancia e dificuldade do assumpto; varios systemas: a) Systhema 
das Institutas; critica de Leibiiitz e 13londcau; b) Systhcma de  Lei- 
bnitz; temperamento germanico; critica de Belimc; c )  Systhema de 
Thibaut; critica; d )  S ~ s t h e n ~ a  de Muklenbruch; critica; e) Systhema 
do codigo de Napolcão; o s ~ s t h e m a  francez e odas  Institutas; opiniáo 
de Belime ; critica ; f )  S ~ s t h c m a  dc Savigny; critica; g) Systhema 
do codigo Austriaco; apreciação de Vadalh-Papale; h)  Systhema do 
sr.  Seiibrn; critica dc Teireira de Frcitas; i )  Systhcma de Vadalh- 
Papalc ; esposiqgo; j )  Systhema de Chironi e d'iigu'anno : exposiçtío 
critica ; li) Systhema de Cimbali ; sua importancia; exposição ; 1 )  
Systliemci scicntilico; o direito civil sinaile do dircito privado; apre- 
ciaçáo critica da distincçiio entrc direito publico e privado; todo O 

direito é csscncialmentc publico; o dircito garantia dos phcnomenos 
e eondi~ões sociaes; classificasão de Greef e sr.  dr. Garcia ; a dcsin- 
tegraçrlo do codigo civil. C O I ~ C ~ U S ~ O . - V I I ~ .  MOSAICO JURIDICO. Ca- 
racter geral do codigo civil portuguez; os tres períodos comteanos: 
theolngico, n ~ e t o ~ l i ~ s i c o  e positivo; critica da Ici dos tres estados 



(I 'urgot,  Kant, Condorcct, sr. dr. Garcia, Rego Feio, etc.); actual 
periodo de transição rnetaphisico-positiva; symptomas d'este periodo; 
inethodo, psychologia, alina, faculdades, linguagem, liberdade, etc.; 
affirmação dos trcs periodos no codigo civil portugucz; elementos 
theologicos: o juramcrito ; argumentos de Bcntham e Bclime; critica; 
o juramcntot! um orgáo otrophiado; clementos mctaphysicos: direitos 
originarios, doutrina da boa e inb f6, privilcgios c hypothecas; ele- 
mentos positivos. Conclusão. 

B) Moderna concepçáo da familia; ethnographia, historia e prehistoria; 
organismos asexuaes c scxuaes; hcrmaphroditas inferiores e superio- 
res; a reproducção -excesso de nutrição ; integrac;áo da cellula ovular 
feminina c cellula spcrmatica iilasculina; o aii-ior, a sympathin, o al- 
truismo producto do egoismo; ego-altruisiilo; poly- 
gamia e polyandria; duraqão da sociedade conjugal; gcnfsc do direito 
coiijugal; formação da  familia: scissiparidadc, gzin~iliparidade e ger- 
miparidade (partcnogenesc, ovipara, ovovivipai.a, vivipara); matri- 
archado c patriarchad0.-I. LASAMES.I.O CIVIL. 11 polen~ica do casa- 
mento civil entre nús; a constitucio~lalid~~cle do instituto civil; ter- 
reno cm que se deve pôr a questáo; os dous poderes, temporal e 
espiritual; o instituto do casamento civil; carncter contractual d o  
casamento; Santo Thornaz d 'hquino;  o casamcrito é um contracto 
especial; intcrvenqão do Estado; o Estado regulador das condições 
matrimoniacs; objecções c critica respectiva. Corollarios. - 11. DI- 
voncro. Forinaçáo historica do divorcio; no Oriente: China, Japão, 
India, k'ersio? Chaldea, l'hracia c Babylonia; Grccia; Judea; Roma; 
Inglaterra. Justifica~ão do divorcio; Conclusão. - 111.  IMPEDIMENTO^ 
DIKIIIIENTES. O art. 1073.0 do codigo civil; a hereditariedade como 
axioma biologico; distincc;ào cntre hereditariedade c herança; veri- 
ficação da hereditariedade (Spcnccr, 1Iacckel): a )  monstruosidades 
hereditarias; b) co10rai;ão e estructura da pelle; c )  o fiatiros heredi- 
tario; d )  a selccçào dos bons exemplares; e) crença popular; f )  a s  
dynastias; g )  hercditariedade funccional: Ir) estatistica; i) adversa- 
rios. Critica dos argumentos apresentados. Confirrnaçio da heredi- 
tariedade pela analyse das diversas thcorias. Conclus~o.-IV. INVES- 
T I C A C ~ O  D.\ PATERNIDADE ILIAGITIJLA.  Codigo civil, art. I ?O.* ;  O 

principio da in\~cstigaçáo da patcrnidadc illegitima; responsabilidade 
por perdas e damnos; critcrio da investigação da  paternidade illegi- 
tima; legislação comparada; codigo de Napoleáo (art. 340.0); O Tri- 
bunal da (~;assac;ão; projectos de i 8 7 8  e 1 8 8 3 ;  o Avant-Projct de  
1.aureilt e a invcstigac;ão da paternidade illegitima; codigo italiano 
(art i Sy.*); o codigo civilportuguez (art. I 30 .~) ;  critica; a seduqão  
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com promcssa de casamcnto; o concubinato fttorc iixorio, ctc.-V. Os 
FII.HOS INCESTUOSOS E ADIJLTERINOS.  Condiçào juridica dos filhos in- 
cestuosos e adulterinos, segundo o Direito Romano; influencia do 
Christianisrno (Decretacs, Mt.nochio); a lei franceza do anno 1 1 ;  o 
Codigo de Napolcão (art. 3 35.O); o Codigo Italiano (art. r 80.0); 
o Codigo Austriaco (5s I 5 5.O, I 65.'- 166.", i 67.", 7 54.9; o Avant- 
Projet dc Laurcnt (artt. 7 3 I .O, 3 ~ 3 . O ~  336.0, 337.O, 790.O, 79 1.O, 
792."); codigo civil portugucz (artt. I 22 .0  e seg.); criterios scien- 
tificos para a solução do problema; respeito pela familia; Dias Fer- 
reira; o incesto e o adulterio perante a biologia; correcção das con- 
siderações biologicas; exposição d a  verdadeira doutrina; situaçào dos 
filhos sacrilegos. 

Não 6 uniforme a orientação do movimento juridico mo- 
derno;  abrem-se de par em par duas cathedraes mages- 
tosas, rcspeitaveis ou pela sua vetustez ou pelo arrojado 
dos seus minaretes; eiicontram-se n'uma os manes vene- 
r a n d o ~  de Coelho da Rocha, I,ob,?o, Mello Freire; na outra 
6 summo pontifice Herbert Spencer, acolytado pelos espi- 
ritos mais scintillantes dos nossos dias. O conservantisino 
immobilisador da velha cathedral 6 compensado pela so- 
lidez granitea dos seus alicerces: k o bloco informe açou- 
tado pelo marulhar das vagas. 0 s  pomos seductores da  
arvore do futuro possuem a inconstancia dos espiritos 
adolescentes, e vivcin ás vezes a vida ephemera das rosas 
d e  Nalherbe. 

Que fazer? ! 
Depois de leve hesitaçiio, resolvenios entrar aberta- 

mente no terreno novissimo do direito, invocando o auxilio 
das sciencias sociaes, tão avidamente cultivadas em nossos 
dias; o progresso da  sciencia juridica é indefinido, oscil- 
lando sem descanço entre a força hereditaria, que lucta 
pela conscrvaçào d'uin passado secular, caracterisado pelo 
predominio da casuistica analytica, e a accomodação das 
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velhas formulas individualistas as complexas condições 
sociaes crcaclas pela industria sempre crescente, e pelos 
amplos liorisontes rasgados nos dominios da cspeculação 
scientifica. A selecçBo juridica onde se deve encontrar 
uma concretisação, api-oxirnadaincilte verdadeira, da jus- 
tiça social, define-se como resultado d'estas cluas forças. 

Na França, como na Hespanha e em Poi-tugal, os estudos 
de  direito civil permanecem dominados pelo i-omanismo, 
sem se inodiLicarcm as formulas jui-iclicas cl'csse povo em 
harmonia com as novas condiqõcs sociaes. Na Allemanha 
o idealismo jui-idico prejudica a verdadeii-a comprehensão 
da  realidade dos phenornenos. A Inçlatcrra, originalissima 
no direito como em todos os seus processos politicos e admi- 
nistrativos, rejeita com desdem as vantagens dos codigos. 
A Italia, todavia, fornece.ilos, como nenhuma outra nação, 
um exemplar notavel da  lucta travada criti-e o velho clireito 
civil e o novo codigo privado-social. 

Deve-se a um grupo de  moços italianos a formação do 
notavel nucleo, cujo orgão intitulado Lu Scien;a de1 
DU-ilto Privaio se incumbe de resolver as duvidas einer- 
gentes da  renovação juridica, semeando ao mesmo tempo 
a semente da  boa doutrina, que actualmente desperta de  
modo notavel a attençào dos eminentes legisladores europeus. 
O fim da  campanha italiana 6 substituir os velhos codigos 
individualistas pelos codigos de direito-privado-social. 

Seduziu-nos e dominou-nos naturalmente o movimento 
italiano, a ponto de nos obrigar a compulsar a interes- 
sante litteratura juridica d'esse povo. ' 

i Não nos soffre o espirito a indignação que sentimos, ao notar a de- 
ficiente litteratura juridica moderna dc Italia na Bibliotheca da Univer- 
sidade, ao mesmo tempo que, escandalosamcnte, chovem do estrangeiro 
quantos comi~ientnrios biblicos o fervor rcligioso inspirou e certos livros 
destituidos dc valor positivo, como por exemplo: fragmentos das obras 
dos santos padres! 
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Entre nbs, phde julgar-se completamente nova a implan- 
tação d'uina ordem dc  ideias como as constantes do inovi- 
mento italiano. Convcxn dizer, a proposito, e em llome- 
nagem á verdade, que a tentatira de l 'hco~hi lo  13raga foi 
extraordinariamente infcliz. 

Temos pclo merito intcllectual de Theophilo Braga uma 
subida consideração; discoi-daremos, no entanto, da sua 
orientação germanista, e de muitos outros corollarios, que 
logicamente derivam d'essa orientaçáo. Isto não enfraquece 
o valor de um homem, que se fez a custa do seu trabalho, 
vencendo inimigos e invejosos, que se lhe atravessaram 
no caminho. O trabalho k respeitavel em todas as suas 
fbrmas. 

Entretanto, sem fazermos caro com os zoilos de Theo- 
p h i h  Braga, julgamos de pequeno valor o alcance scien- 
tifico do Es$il-i10 do Direito Civil Moderno, publicado em 
1870. 

Façamos uma ligeira analyse d'esse trabalho, o uilico 
que tentou renovar o es1,irito do direito civil poi-tuguez 
descobrindo o espirito do direito civil moderno. 

Deante de um thema, como o indicado no titulo da dis- 
sertação a que nos referimos, deveria tei- começado o 
auctor por discutir a noção de direito civil, como já a esse 
tempo se {azia na Alleinanha e em I~al ia ,  relacionando o 
conteiido juridico com a sociologia ; nas 39 paginas do tra- 
balho de Theophilo Bi-aga não apparece, todavia, a menor 
referencia a este problema, que seria a chave do systhema 
a seguir. Dada esta omissão, o illusti-e auctor nunca conse- 
p i r i a  deseinpcnhar-se cabalmente da tarefa. 

Necessitando limitar o direito subsidiario, procurando 
a causal da necessidade d'essz mcsmo direito - o  quc era 
facillimo, lembrando a imperfeita previsão do legislador 
mais diligente, que nunca consegue formular todas as 
hypotheses-'Theophilo Braga difficulta o problema, essen- 
cialmente simples, recorrendo a inadmissivel noção de  
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I-Iegcl, para quem o direito era a manifestação finita d a  
vontade infinita, e conclue dizendo que nenhuma legislação, 
como expressa0 da vontade social, pbde ser completa. Ora, 
a vci-dade manda dizer que a noçào de direito fornccida 
por IIcgcl nunca legitimaria semelhante conclusão, se ella 
não fosse axiomatica . . . 

Ainda n proposito do direito subsidiario, considera a lei 
como uma manifcstaçiio extcrior e limitada do principio do 
justo. Collocri, assiii~, no centro da sciencia juridica essa 
chiinera que tem entretido a imaginaç50 dos metaphysicos 
durante tantos annos. E m  que consiste o principio do 
justo? 'l'heophilo Braga não responde satisfactoriamente 
a esta pergunta. 

É lamentavel o processo empregado pelo públicista afim 
de determinar o conteudo do direito natural, como cri- 
terio metaphysico da con~cicrici~i do julgador. Na impos- 
sibilidade de acompanhar toda a dcmonstraçjo, notamos a s  
seguintes inexactidões : I)  O eslado não pttde ser conside- 
rado como synthese gigante, exclusivamente produzida pela 
realisação dos sentimentos do Verdadeiro, do Bello e do 
Justo; de facto, è indispensavel a integração d'outros ele- 
mentos para a formação do estado; 2)  não 6 verdade que 
cada um d'estes principioç se tenha rcalisado isoladamente 
em determinadas regióes: o ~ r i n c i p i o  da Verdade na India, 
a intuição do Bello na Grecia, o culto da  Justiça em 
Roma;  a historia desmente essa asserção, que, a ser ver- 
dadeira, destruiria a anterior, p9is que houve estados na 
India, Grecia e Roma, onde dominava s6 um d'esses ~ r i n -  
cipios, deixando portanto o estado de cons'tituir uma syn- 
these gigante dos tres principios, como havia dicto na 
mesma pagina; 3 )  o sentimento do verdadeiro k mais 
alguma cousa do que o ~r inc ip io  da causalidade, origem 
das religióes; 6 intuitiva a falsidade da proposiç~o con- 
traria, como ilebuloso o tom sombrio do principio da 
causalidade, referido por 'Theophilo Braga; 4) o criterio 
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metaphysico da consciencia do julgador, o principio d o  
justo, diz Theophilo I!raga, encontra-se na vontade, porque 
o sentimento do verdadeiro realisa-se n'um momento his- 
torico em que os phenomenos sc explicam pela vontade 
divina, e o sentirnento do bello desperta, precisamente, 
quando todas as vontades se harmonisam livres de qualquer 
coutracto ou accordo. Na0 coinprehendemos os elementos 
essenciaes d'esta doutrina, destituida de fundamento; com 
semelhailtes processos retira-se o direito do meio das con- 
dições sociaes, e encantonamo-nos no terreno d a  psycho- 
logia juridica, de alcance bastante limitado, quando invo- 
cada para este f im; 5) 'i'heophilo Rraga julga encontrar a 
confirmaçào d a  sua doutrina no mesmo codigo civil, que 
filia a diversa genese dos direitos na vontade (art. 4.0). 
Como tereinos ensejo de dizer no decurso d'esta Intt-oducção, 
a concepção psychologica da  vontade C um mytho, e com 
a prkvia analyse d o  art.  4.' chegai-emos a conclusóes 
contrarias, sendo certo, de resto, que a auctoridade d o  
nosso codigo para confirmar urna theoria scientifica 8 
limitadissima. 

Censurando a emphyteuse, invoca o mesmo principio da  
vontade: a emphyteuse, no dizer de Theophilo Braga, 6 uma 
crcaçào anti-social e incompativel com as proprias forças 
da  vontade. 

Como conclusão d'esta rapida e despretenciosa censura 
ao trabalho que ailaly-samos, resalta o seguinte asserto : os 
eleincntos introduzidos ern 1870 no espirito do  direito civil 
em nada modificaram o caracter empirico d'esse mesmo 
direito; não era, em verdade, com idealidades de Ilegel, 
quc se renovaria o direito civil, mbrnlente n'uma epocha 
de  positivisnio como o seculo xrx. 

Não se cnconti-a em muito melhores condic;ões o direito 
civil francez, como C facil verificar, consultando a f'hilo- 
sofihfa clo Direilo Civil, de Frailck, e o Avilnt-Projet, rcdi- 
gido por Laurent  para a Belgica. 
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Basta-uma rapida leitura do livro de  Franck para se ficar 
sabendo que a reilovação jut-idica nada tem com trabalhos 
de semelhante ordem;  admitte o livre-ai-bitrio quando a 
philosophia do seculo, una voce, proclama o dctei-minismo : 
reconhece'direitos absoliitos, sciido certo que  sò existe o 
absoluto da relatividade; desliga a união matrimonial das 
suas origens biologicas, no momento em que a sciencia 
verifica que a necessidade sexual se transforma nos senti- 
mentos de  mais puro amor conjugal, etc., etc. 

Que deveremos dizer da revisão do codigo de  Napoleáo 
elaborada por Laurent? 

Apesar de modificações importantes, realisadas em muitas 
disposições do codigo de Napoleão, o codigo revisto por 
Laurent C identico, quanto ao conteudo e distribuição 
organica das materias; as modificações introduzidas limio 
tam-se a pontos de vista secundarios; salientaremos as 
innovações seguintes, que julgamos ser as mais impor- 
tantes: a) as relativas 6 ausencia e condição juridica dos 
filhos naturaes; b) um titulo novo (xiri) concernente a publi- 
cidade do estado das pessoas (nacionalidade, domicilio, 
ausencia, matrimonio, divorcio, separação pessoal, etc. ; 
c) a nova doutrina, na segunda parte do liv. I ,  sobre as 
corporações; d) theoria da superficie (tit. VI), etc., etc. ' 

E m  sumina:  o direito civil náo possue na França nem 
em.Portuga1 o caracter organico que deveria ter. 

No caminho trilhado encontramos muitos adversarios; 
synthetisal'os-hemos ein Cogliolo. N'um estudo interes- 
sante publicado em 1885, insurge-se I'ietro Cogliolo contra a 
revolução juridica annunciada; os argumentos apresentados 
por esse auctor podem reduzir-se aos seguintes: a) domina 
a moda de philosophar em materia juridica com ~ a l a v r a s  

1 Laurent, Avant-Projet de €2evision du code civil. 
2 Saggi sopra l'evolutione de1 Diritto Privato, Torino, 1885. 
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vazias de  sentido; b)  se ha  leis communs ás sciencias na- 
turaes e sociacs nc?o de\-emos confundir a hypothese d'essa 
generalisação com uina verdade scientiíica; c) a pi-oposito 
das r e l aç~es  entre o direito e a sociologia muitos abusos é 
necessai-io cortar, co:no por exemplo: cstrcmo credito que 
se da aos costumes dos selvagens, etc., etc. 

Não estamos dispostos a criticar, em especial, semelhante 
orientação ; nas paginas seguintes encontra-se resposta con- 
digna a tão infundadas asserções. 

c notavel o progresso realisado em todos os ramos d a  
actividade humana ; as instituiçóes e as ideias transfor- 
mam-se fundainentalmente ao calor da evoluçáo scientifica. 

Na vanguarda do progresso caminham os estudos anthro- 
pologicos, que pelo caracter organico das suas syntheses 
impi-itncm nova orientação ao movimento espiritual do  
nosso seculo i 

Sendo certo que a palavra an!htopologia conta miiitos 
annos de  existencia, pois foi empregada por Aristoteles, 
Alagnus I lundt  ( I  ~ o I ) ,  Diderot, d'Alembert ( 1 7 7 2 ) ~  e I iant  
(1778),  k incontestavel, cotntudo, que sb nos tempós mo- 
dernos sc constitue scientificamentc, estudando o grupo 
humano, considerado no seu conjuncto, nos seus elementos 
e nas suas relações com a natureza. Nos seculos passados 
a anthropologia confundia-se com a philosophia transcen- 
dente ; assim no seculo x v ~  equiparava-se a sciencia animica, 

1 Giuseppe d'Aguanno, La Genesi e l ' c~o l z~z ione  del Dirifto Civile, 
Torino, I 890. Introduz. dechironi, pagg. I c seg.; La Scienza delDiritfo 
Privato, an. I ,  giugno, 1893, fasc. VI, art. La ri/ornza integrale dslla 
lejislaiione civile, por d',iguanno, pagg. 3 2 2 e scg. 
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descripçào do corpo e da  alma, sciencia das leis que pre- 
sidem i união d'essas duas si~bstancias; estes conceitos e 
outros congeneres persistiram, mais ou menos alterados, 
atk nossos dias. L 

As investigações anatomicas, zoologicas, physiologicas 
e histologicas preparara111 no seculo xvri os materiaes mais 
importantes para a ci-eação da anthropoiogia scientifica. 
No seculo xvrir naturalistas eminentes traçaram mais dire- 
ctamente os caracteres dcscriptivos do homem: Linneu, 
Buffon, Zimtnerman, Blumenbach analysaram o homem 
nas suas relações com a serie zoologica; Spiegel, Dau- 
benton, Camper tentaram cnsaios craniometricos ; Soem- 
mering delineou a anatomia comparada das raças; IVhite 
esboçou a anthropoinetria. a 

Entretanto, preterindo a importancia das observações 
scientificas fornecidas pelos mais arrojados e afamados 
exploradores para o cstudo comparado das raças, mencio- 
nando simplesmente as conclusóes da  anatomia e physio- 
logia comparadas, e pondo em relevo a descoberta da cel- 
lula por Schleiden e Schwann como condição essen- 
cial da  histologia moderna, deveremos conferir a u m  grupo 
de  homens generosos e animados pelo amor da sciencia a 
subida gloria de  ter  integrado n'uma synthese scientifica 
os materiaes dispersos, ou subordinados a um empirisino 
esterilisador, ou vaporisados nas abstracções subtis d'uma 
metaphysica perniciosa. 

E m  1859 fundou Ri-oca a Sociedade de Anlhro+ologia; 
foram cooperadores de  tão nobre pensamento Saint-Hilaire, 
Quatrefages, Reclrii-d, Gratiolet. Dareste e Robin que me- 

l Dr. Topinard, Ilisto~ia N ~ t t ~ t a l ,  Anthtopologi~, trad. hcsp.  I3arce- 
lona, r 89 I ,  pagg. I e seg. 

2 D'.jguanno, obr. loc. cit.,,pagg. 2 e seg. 
3 Haeckei, Essais de Ps-ychologie cellulaire, trad. par Somy, Paris, 

1880, pag. v. 
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recem o respeito de  quantos se interessam pelo progresso 
scientifico. 

E m  i 876 foi creada a Eschola d'Aiithropologia (Assock -  
iion fiozl~ l'e~zseignemeni dcs sciences a n f h r ~ p o l o g i ~ u e s ) ;  esta 
eschola desenvolveu-se progressivamente. Começou apenas 
poi- um quadro reduzidissimo, onde se encontravam cinco 
professores, de  reputação consagrada nos centros scienti- 

; com cedo as exigencias do ensino impuseram uma 
clc lac.20 ; actualmente consta de  nove cadeiras, regidas 

10s titulares ou substitutos, e que correspondem aos di- 
versos ramos do ensino anthropologico. 

E m  r891 appareceu a Revue menszlelle de l'li'cole d'An- 
thíofiologie de Paris, orgão ofiicial da associação, que nos 
parece destinada ii exercer uma influencia decisiva nos 
dominios da anthropologia. ' 

Ao mesmo tempo que Broca imprimia semelhante im- 
pulso A anthropologia, observa-se um progresso rythmico 
nos diversos ramos da anthropologia. A palentologia e a 
lingiiistica, a psychologia e a esthetica, a historia e a socio- 
logia ou se i-enovavriin ou se constituiam scientifican~ente. 

A palentolcgia descobre ai-gumentos por completo igno- 
rados para demonstrar a evol~içào universal, as origens 
naturalistas do homem; permitte-nos prever com uma 
quasi certeza o grande desenvolvimento da actividade hu- 
mana no periodo quaternai-io, subsidiando notavelmente 
as thcses j uridicas. 

A linguistica surprehende as emigrações dos povos   elos 
vestigios ling~iisticos, que, fachos providenciaes do passado, 
derramam luz que fai-te sobre os primeiros lineamentos do 
orientalismo. r, certo que muitos symbolos juridicos são 
interpretados pela linguistica. 

1 DIAguanno, obr. cit., ibidem; Revue mensrielle de 1'icqole d'dnthro* 
poloyie d z  Paris, i 8y I ,  Prcm. an., r ,  pag. r .  



A psychologia consegue demonstrar a intima correlação 
entre o systhema nervoso e os phenomenos psychicos; a 
differenciaçào absoluta, profunda e fundamental entre os 
pheiloinenos physiologicos c psychologicos, dcsapparece 
com a demonstração de que os primeiros são um modo de  
ser dos segundos e a psycholoçia uma phy~iops~chologia .  

O conceito da  historia C importantemente modificado; 
o velha subordinaçào dos phenomenos sociaes a certas theo- 
rias è vantajosamente substituida pela formaçgo de  leis 
emergentes da phenomenalidacle organica das sociedades. 

E que diremos da sociologia, formada por Augusto 
Comte? A concepção organica das sociedades anima todos 
os problemas, vivifica as soluções mais importantes e esta 
destinada, sem duvida, a constituir uma lormula generica 
cm q u c  se integram os mais vai-iados factores da  evoluçiio. 

E m  menos palavras: todo o movimento scientifico atra- 
vessa um periodo de  profunda renovaçào, sendo certo que 
as condiçócs sociaes do mundo actual são essencialmente 
diversas das condições contemporaneas dos seculos extin- 
ctos. 

O direito devera permanecer cxtranho a todo este mo- 
vimento? Continuar;i a sulcar, como ncio encnnlada, ' as 
ondas ameaçadoras do oceano social, semeado de mori- 
bundos e cadaveres?! Constituirli, acaso, o direito uma 
excepção a todas as instituições, egualmente animadas d e  
um extraordinario moviinento evolutivo? ! 

Subjectivamente considerado, o clireito 4 um facto psy- 
chologico, porque se manifesta nos l~ l~enomenos  intimos 
d o  psychos como sentimento e ideia; objectivamente, 
porcin, i: um facto social, pois garante a vida cla sociedade: 
-uma força util regulada (Romagnosi), a forq'a especifica 

1 Enrico Cimbali, L;t iVuovir Fase de1 Diritto Civile nei rapporti eco- 
fio»lici e sociali, Torino, i 839, pagg. 5 e seg, 
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da sociedade (ArdigG), uma das forças especificas da  socie- 
dade (Lucchini), que dirige a s  actividades para a conse- 
cução du seu fim individual e social; e uma  garantia das  
variadas condiçõcç hociaes (sr. d r .  Garcia), uma  energia 
reguladora (d' Aguanno). 

Náo será difficil concluir, que o direito entra no ambito 
das douti-inas anthropologicas; subjectivamente o direito 
pertence J. p\ychologia : objectivamente entra no dorninio 

_ i  i ; ara  ambas ellas são doutrinas anthropolo- 
- clii-cito, portanto, representa urna instituição rela- 
tiva as  variadas phases, que a sociedade tem atravessado 
na sua longa vida de  seculos. 

Uina primeira objecção defronta quem sustenta seme- 
lhante doutrina. Dizem os sectarios d o  direifo absoluto que, 
eliminado o a priori, nao existindo senào o que  C dominado 
pela observaqáo e experiencia, desapparece tambem a phi- 
losophia do  direito, e com esta a metaphysica e a philoso- 
phia juridica; das antigas instituiçóes subsistem unicamente 
a s  sciencias que estudam o direito positivo e historico. 

D'Aguanno critica com notavel verdade semelhante dou- 
trina ; assim : 

a) A philosophia d o  direito, transformada n'um corpo 
scieiltifico de  doutrinas. abandona as investigaçdes aprio- 
risticas, n50 se occupa do  objecto das  divcrsas sciencias 
juridicas, nem se limita a systhematisar as  generalidades 
d'cçsas sciencias: demonstra, ao contrario, que  todas a s  
sciencias juridicas sào aspectos diversos da  mesma sciencia, 
unifica organicamente as  conclusões d'essas sciencias, indica 
a s  causas das varias relriçóes jui-idicas e a sua genesc como 
rclaçócs sociaes, e surprehende a formação da  ideia e d o  
sentimento juridico. ' 

1 Giuseppe (;ai.lc, 1.n v i la  de1 Dii-iiio nei stroi rnfifiorii colla vita 
sociale, Torino, I S g o ,  introd., pag. rxxix, circumscrevendo' a funcção 
da philosophia do direito na modeiria eschola, julga-a especialmente 



6) O erro fundamental dos metaphysicos consiste pre- 
cisamente, como observa Maudsle!, em interfirefar o con- 
creio $elo ahsh.cic/o, pi-ocesso subjectivo, artificial c arbi- 
traria. 1)evercmos sempre coincçar pclos factos mais simples 
e d'estes ascender aos mais complexos, praticando assim 
a risca o 131-eccito speiiccriano : pai-til- da homogcncidade, 
indefinida c incoherente para a h e t e r ~ ~ e n e i d a d e  definida 
e coherente. Seria, por ccrto, indiscutivel loucui-a iniciar 
o estudo da pathologia pclas doenças mais complexas d o  
systhema nervoso. 

Dos factos observados dia a dia devcrei~ios caminhar para 
.as grandes generalisaçóes. 

c) Alguns philosophos, intci-pi-etando api-ioristamente a 
philosophia do direito, admittem um organismo humano, 
umas faculdades psychicas e scntin~entos moi-aes, um con- 
ceito do direito, considerando todas estas entidades como 
cathegorias pcrmanentcs, irred~ictiveis, constantes atravez 
d a  modalidade do tempo e idc~iticas na variedade dos 
homens, ou sejam normaes ou delinquentes; confundem 
assim, como diz I-laeckel, as faculdades exclusivas do homem 
adulto e civilisado, do  proprio philosopho recolhido por 
habito aos mais concentrados exercicios iiitellectuaes, com 
as dos mais infimos selvagens. 

hluitos escriptoi-es, ao discutirem as inriovações sociolo- 
gicas do direito civil, ou suppõein uma distancia extraor- 
dinaria entrc a sociologia c a philosophia do direito, ou 
confundem, comtudo, estas duas sciencias, assignando-lhes 
o mesmo objecto. Convem apreciar cstas duas opiniões 
extremas, coinquanto a sua critica deva ser ligeira, a fim 

destinada a estudar elementos colnmuizs, cotzstontes e univel-sues da  vida 
juridica, despresando o ~ ~ a r i a v e l ,  transitorio e pai.ficirlitr d'essa mesma 
vida. 



de obtermos a conclusão da diversidade objectiva d'estas 
duas sciencias, que, no entanto, se encontram intimamente 
relacionadas, exercendo mutua influencia. 

Muitos allemães, tendo reconhecido a necessidade da  
sociologia para a exacta comprehensão do direito histo- 
rico, admittcm um direito ideal, desligado da sociologia, 
quc constitue o objecto da philosophia do direito e 6 dedu- 
zido das fbrinas do pensamento. Assim ~Yallaschek ' julga 
que a principal funcc;ão da philosophia do direito consiste 
em relacionar o systhema juridico com as cathegorias 
Inc,itdes; do mesmo modo Stein considera a natureza 
abstracta da personalidade humana como objecto exclusivo 
da  philosophia juridica. Entre a sociologia e a philosophia 
d o  direito ha, pois, uma profunda separação. 

Muitos e distinctos penalistas italianos consideram como 
absolutamente impossiveis as applicaçóes da  sociologia ao 
direito, concluindo d'ahi a enorme distancia que separa 
essas duas sciencias; a proposito podemos citar estas 
palavras de 1,ucchini: 6 elementar con~prehender a razão 
porque a sociologia estit para o direito, assim como a 
economia para a panificação; pretender que o direito faz 
parte da sociologia seria affirrnar que a esculptura faz parte 
da  mineralogia. O direito reprcsenta um producto da  
sociedade, mas n'um grau e fhi-ma de evolução ulterior 
e especial, extranho ao estudo do mero organismo socio- 
logico, do mesmo modo que a arte correspotlde a uma 
evolução especial e ulterior da materia e do pensamento. 
O sociologo deve seguir com escrupuloso cuidado as ex- 
pressões e modalidades dos institutos juridicos, mas isto 
não equivale a afirmar que o direito seja uma funcção 
social, a não ser que por funcção social se entenda um insti- 

1 Wallaschck, Stz~dien zur Rechtsphilosophie, pag. I 07. 
2 Stein, Staatwissenschaft, tomo 11, pagg. 54-71. 

B 



tuto, que simplesmente interessa a sociedade ; n'esta ultima 
hypothese seinelhante terminologia seria apenas um pleo- 
nasmo. A propria obstetricia e veterinaria seriam f u n c ç ~  
sociaes. 

Não 6 necessario muito dissertar para que nos conven- 
çamos da falsidade das doutrinas susteniadas por Wrt-l- 
laschek, Stein e Lucchini, refutadas com energia por Anzi- 
lotti e Vanni; Como podera a philosophia do direito estu- 
.dar a natureza abstracta da personalidade humana, inde- 
,pendentemente da sociologia, se essa personalidade se 
desenvolve no meio das respectivas condições sociaes? Como 
fazer o parallelo das relações entre a esculptura e a minera- 
logia com as que prendem a sociologia ao direito, se este re- 
presenta a força especifica, ou uma das forças especificas da 
vida social, objecto da sociologia? S e  o direito, como força 
especifica da vida social, contribue poderosamente para essa 
mesma vida, como è possivel admittir um direito indepen- 
dente da sociologia? Não se diga que o direito representa 
um pi-oducto social em grau e forma de evoliição ulterior 
e especial, pois que se nos afigura impossivel a coexistencia 
ãociologica sem a cooperação dos individuos e uma certa 
limitação de actividade, isto é, sem qualquer forma juri- 
dica. 

llepois da refutação dos penalistas Puglia e Fulci elabo- 
rada por Colajanni, POUCOS homens de vulto reproduzem 
semelhantes utopias. 

Como reacção naturalissima contra esta primeira cor- 
rente, surge outra que pretende identificar a philosophia 
do direito com a sociologia. Sào apostolos de semelhante 

1 Lucchini, I semplicisti de1 diritto fielrale, pag. I 7 .  
2 Anzilotti, La filosofia de1 diritto e I J  sociologia, Firenze, 1892, 

pagg. 8, 187, 189; Vanni, I1 probl~ntz della filosofia ddl diritto, 
pagg. 41-42. 

3 Colajanni, La sociologkz criminale, tom. r ,  pagg, 32-37. 
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doutrina Saint-Marc, Filomusi-Guelfi, Ardigb, etc. Nin- 
guem se admire, diz Saint-Marc, ' de que a philosophia 
.do direito e a sociologia possuam o mesmo objecto ; a socio- 
logia C a biologia da sociedade, a philosophia do direito C 
a sciencia do seu principio de cohesão, do seu principio 
vital; ambas estas sciencias investigam as leis do desen- 
volvimento da vida social e, por isso, deverão encontrar-se 
necessai-iamente. Embora a sociologia e o direito náo scjam 
idr . I  -. t: iinpossivel fazer sociologia sem crear direito, 
poiqcic 'i verdadeira philosophia do direito C a sociologia. 

S e  o proprio Filomusi-Guelti B diz que a sociologia C 
um termo novo com que devera ser designada a philosophia 
do direito?! 

Uma perfilhação completa de semelhante doutrina en- 
contra-se em Ardigb, que identifica o direito com a funcção 
caracteristica da sociedade humana ; a sociologia, diz elle, 
tem por objecto a constituiqão da sociedade civil e a jus- 
tiça, que é a sua funcç50 caracteristica. 

Nào & difficil compi-ehender as origens d'esta eschola; 
encontram-se na reacção contra o primeiro exaggero, que 
j i  refutamos, e na coincideilcia dos phenomenos juritlicos 
com os phenomenos sociaes. O direito, como observa An- 
zilloti, regulando as condições de coexistencia das socie- 
dades e apresentando-se tutoi- da actividade de todos os 
individuos, dispersas pelas diversas partes do organismo 
social, manifesta-se sob quasi todos os aspectos e em todos 
os momentos da actividade humana collectiva. E, pois, 
muito comprehensivel o equivoco. 

1 B e ~ u c  critiquedelegisl~tion, an. 1888, pag. 59 (art. Droit et socio- 
,logia, par Saint-hlarc.) 

8 Filomusi-Guelfi, La codifica;io~~e civile e le idee modrrne che ad 
essa si riferiscono, pagg. 2 5 e seg. 

3 Opere filosofiche, tomo. iv, pag. I 2 .  

4 Qbr. cit. 



Se 6 facil determinar as causaes d'esta orientação, não 
offerece mais difficuldades a refiitação da  eschola. A dis- 
tincção, que medea entre a philosophia do direito e a socio- 
logia, deduz-se da sua origem e objecto; a sociedade suppõe 
uma genése a se, em quanto a genèse do direito presuppõe 
invariavelmente a sociedade; demais a sociologia, unifi- 
cando e ~~s t l i emat i sando  os i-esultados geracs das sciencias 
sociaes, abrange os principias juridicos, de  moral, de reli- 
giào, de  linguistica, ctc., crnquanto o direito se move n'uma 
esphera de acção muito mais restricta, comprehendendo 
n'essa esphcra particularidades que não interessam a socio- 
logia. 

A sociologia e o direito, comquanto não sejam identicos, 
estão muito de  perto relacionados; qualquer reforma juri- 
dica devera basear-se n'uina reinodelaçào sociologica. ' 

Nc?o è assis diíricil comprchender como, integrando-se 
o direito na anthropologia, estas duas sciencias se desen- 
volveram de modo tão divergente. 

A anthropologia scientifica estudou o homcm, tal como 
a observação e a cxperiencia o apresentam ; emancipada 
de  quaesquer concepções abstractas e metaph~sicas,  não 
desprezou os mais insignificantes elementos, que pudessem 
subsidiar o seu scopo. O direito, ao coiltrario, permaneceu 
cuarctado dentro das suas velhas formulas e priilcipios 
aprioi-isticos. 9 fi, pois, indispensavel quc o direito seja 

1 La Scienza de1 Diritto Privato, an. I ,  ottobre, 1893, fasc. x, 
pagg. 598 e seg. (art. de d'hguanno: Lu  1i/0rma integrale della legis- 
1a;ione civilz.) 

2 Tardc, n'um trabalho recente, dcscreve assim o quasi progresso b 
reboztrs do direito: uo direito, entre todos os dominios da vida social, 
é o unico onde em nossos dias a especulação philosophica menos 
se tem observado. Essa cspeculaçáo observa-se na philologia, mytho- 
logia comparadas, politico, moral, esthetica e economia politica; os 
codigos, porem, intimidaram-na, e ella houve por bem abandonar 
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renovado em harmonia com as conclusóes da anthropologia 
experimental ; si> assim conseguirá a posição, que lhe com- 
pete. ' 

Insurgem-se alguns auctores eminentes contra a subor- 
dinação anthropologica dos estudos de direito civil. Garo- 
falo, que tgo enthusiastamente cultiva os problemas da 
anthrnpologia criminal, exprime-se d'este modo indeciso 
na : 7-itl-cirn edição da  sua Crimi~iologia: o direito civil i: 
c01 . , ~ i ~ t  iinente extranho ao physico e moral dos individuos; 
occupa-sc apenas dos interesses particulares. A bondade 
ou maldade do credor não tem a miniinri influencia sobre 
a validade do seu credito. 

Não ficou sem resposta a asserção de Garofalo, pois que 
um advogado illustre de Constantinopla, por nome Aba- 
dane, p~-OCUTOU demonstrar que, amiudadas vezes, o phy- 
sico e moral dos individu0.s exercem influencia decisiva 
sobre as suas relações, havendo muitas hypotheses em que 
a bondade ou maldade do credor sc manifesta mais ou 
menos na vitalidade do seu credito. 

Abadane cita bastantes casos em que o codigo civil sc 
refere a circumstancias individuaes, que sb podem ser de- 

o codigo aos juristas e as minas aos mineiros. A especulação philo- 
sophica recuaria deante dos estudos especiaes exigidos pela exploraçáo 
d'esse novo veio? Dar-se-ha qualquer incompatibilidade natural entre 
o espirito philosophico e o espirito juridico? Como quer que seja, 
o abandono do campo legislativo aos simples trabalhadores, denomi- 
nados commentadores, tcve rcsultados perniciosos, não só para a sciencia 
do direito, limitadissima, csterii, rotineira, mas até para as oiitrtis 
sciencins sociacs, suas co-irrnàsu. Les transformations du droit, par T .  
Tarde, Paris, I 8 9 3 ,  introd., pggg. i e seg. 

1 D'Aguanno, obr. cit., pagg. 7 e seg. 
P Garofalo, Criminologie, Torino, I 885,  pag. 3 5 3. ' 

3 Abadane, Le borr-eau fronçais et la criminologie positive, Lyon- 
Paris, 1888. 
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vidamente apreciadas por um psychologo ou anthi-opologo; 
assim: I )  nos casos de  divorcio e se#aração fiessoal, com 
origem no adulterio, sevicias ou injurias, não sc pijde con- 
fiar a simples testemunhas, dcsconhecedoras de questões 
psychologicas, a determinação do estado physiologico e 
psychologico dos esposos cm relação nos factos allegados 
(cod. civ. port., art.  120'4." n."?, 2, 4 ) ;  2) as acções de 
estado, como impossibilidade physica e accidental de coha- 
bitação, sonegamento da gravidez em caso de aclulterio, 
reclamação de  estado e investigação de paternidade, são 
outros tantos problemas insoluveis segundo a theoria de  
Garofald; 3) ein materia de adofisdo e tutela conferir-se-ha 
tutela lcçal a qualquer individuo scin prcvio exame psycho- 
logico? 4) e que diremos c10 dii'cito dc corrccqrio cni~ccdido 
ao pac, independentemente de cxamc nnthi-opolo~ico 5 )  a 
uemoçdo da  lute12 por mau proccdirnento ou iinmoralidade 
notoria (cod. civ., art.  235.O, n." 3) ; 6) a rez~ogaçáo das 
d o a ~ ò e s  por ingi-atidão (cod. civ. art.  1482.O, n.' 2 ) ;  etc., etc. 

Abadane reconhece a necessidade dos estudos anthropo- 
logicos na permanencia dos actuaes codigos europeus, em- 
bora não advogue a convenicncia de se abrirem ilovos ho- 
risontes com o auxilio da anthropologia juridica. 

No segundo congresso d'anthropologia criminal discu- 
tiu-se a questão xir assirn formulada : De l'anthi-ofiologie 
u u  fioinl de vue de ses afi#lications jz~ridiques  azw legisla4 
lions et aun questions de droit  ciuil. Julgamos da maxima 
conveniencia transcrever a doutrina do relator Fioretti, com 
cujo criterio não podemos concordar incondicionalmente : 
o direito civil, que regula as relações entre os individuos, 
repousa sobre uma instituição inteiramente humana, sobre 
uma creação artificial, cuja premissa indispensavel í: a 
q u a l d a d e  dos homeils, que devera ser abstracta e conven- 
cional. Conclue-se, pois, que o direito civil constitue uma 
sciencia abstracta, que por isso mesmo tem muitas relações 
com as mathematicas, sem no entretanto se confundir com 
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ellas. Como applicar, pois, a anthropologia, uma sciencia 
natural, a legislação e as questóes de direito civil, que 
representam uma sciencia abstracta ? . . . Se a anthropo- 
logia procura descobrir delicadamente as meiiores diffe- 
renças physiologicas e psychologicas, que separam os in- 
dividuos, nega do modo mais absoluto o proprio funda- 
mento do direito civil. 

No dia em que uma das partes pudesse eficazmente 
invocar em juizo para sua defesa os defeitos anthropo- 
logicos do seu adversario, formar-se-hia um cahos completo 
em todo o mundo social. Convem reflectir: nas mathema- 
ticas despresamse geralmente pequenas differenças reaes, 
que ha nos instrumentos empregados; quando, porem, 
essas differenças são muito sensiveis e necessario tomal-as 
na devida consideração afim de se proceder As rectificações 
indispensaveis. O mesmo succede no direito civil : despre- 
sam-se as pequenas differenças anthropologicas, que se 
consideram devidamente apenas difficultam a egualdade 
hominal ; eis apurada a rasão porque ha maiores, menores, 
incapazes, homens norinaes, mulheres etc., corn direitos 
diversos e differentes obrigações. A lei encontra na socie- 
dade individuos economicamente incompletos. Pois bem : 
esforcemo-nos por fazer desapparecer essas differenças 
reaes, medeante a creação d'instituições que devem com- 
pletar o incapaz: a tutela, a curatela, o poder marital, etc. 
E este o unico aspccto que a anthropologia nos mostra nas 
suas relações com o direito civil. Pór outro lado, 15 certo 
que pode tambem exercer influencia indirecta sobre o di- 
reito civil, orientando os eç~ir i tos  positivamente; assim 6 
que a anthropologia pode eliminar as condições de infe- 
rioridade physica e psychica dos operarios, explorados 
pelos patróes. i 

1 Actes du deuxième congrks international d'anthropologie crimittelk, 
Lyon, I 890, pagg. I I 3 e seg. 
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Não podemos admittir o criterio anthropologico de  
Fioretti pelas seguintes considerações : 

a) Não conseguimos, embora depois do longo e reflectido 
exame, descobrir a causa do simile entre as tnathematicas 
e o direito civil, como não eilcontramos a supposta anti- 
nomia entre as doutrinas anthropologicas e a solidez dos 
fundamentos do direito civil; ao contrario reconhecemos 
facilmente a intima relaçáo que prende o direito e as dou- 
trinas anthropologicas, pois que o direito representa uma 
actividade psychologica, harmonica com as necessidades 
organicas estudadas pela anthropologia. 

b) Para Fioretti o legislador parte da egualdade anthro- 
pologica dos homens. salvo pequenas differenças, que con- 
vem despresar; os menores, os alienados e a mulher per- 
turbam o equilibrio, que se restabelece medeante a tutela, 
curatela e o poder marital. Basta expbr esta doutrina para 
de prompto se descobrir o vicio da conclusão; ninguem 
admitte actualmente differenças anthropologicas conside- 
raveis, importantes, entre o homem e a mulher; na orga- 
nisação familiar a theoria do poder material obedece a 

necessidade de unificar as preponderantes relações fami- 
liares, mas não se admitte em nossos dias ob sexus imbe- 
cillita tem. 

A egualdade estabelecida por lei em nada se parece com 
a pretendida egualdade anthropoiogica. S e  theologos e 
metaphysicos fundamentam essa egualdade no conceito da 
natureza humana idcntica, visando dc modo directo a abo- 
lição de privilegias estabelecidos em honra de certos indi- 
viduos, familias. classes, etc., no entanto, os que se orien- 
tam por esse criterio admittem a existencia das desegual- 
dades sociaes e nunca estiveram convencidos de que a 
egualdade perante a lei traduzisse qualquer egualdade orga- 
n i ~ o - ~ s ~ c h i c a  dos individuos. E se theologos e metaphy- 
sicos, partindo de principias absolutos, não estabelecem 
c ~ r r e s ~ o n d e n c i a  entre a cgualdade perante a lei e a egual- 



ANTHROPOLOGIA JURIDICA XXV 

dade anthropologic?, o anthropologo, analysando com dili- 
gencia a natureza humana, jamais poderá encontrar essa 
equivalencia. Sob o aspecto anthropologico a egualdade 
de direito presuppõe um minimo de caracteres humanos 
em todos os homens e um minimo de caracteres communs 
em todos os individuos socialmente organisados. 

c) Entretanto a lei considera devidamente as desegual- 
dades sociaes existentes, não subscrevendo privilegias 
odiosos e atavicos em beneficio dos anthropologicamente 
superiores, mas permittindo a todas as actividades sociaes 
a realização do seu fim em harmonia com as condições 
correlativas. 

d) Julgamos muito sensata a doutrina de Camillo Cava- 
gnari, ' que, refutando a hypothese de Fioretti relativa a 
quasi identidade anthropologica, defende com certa timidez 
a necessidade de modificar as leis civis em harmonia coni 
as profundas differenças, que de futuro se descubram entre 
os individuos. É, entretanto, opportuno accrescentar que 
as leis actuacs não desprezam em absoluto esse principie, 
que Ahrens a desenvolve de modo notavel. 

e) Não se realizara a esperança de Fioretti, porqlic a 
anthropologia não eliminará as condições de  inferioridade 
physica e psychica dos operarios, mas demonstrará, ao 
contrario, no seculo xix e nos seculos futuros, que a 
dissemelhança anthropologica entre patrões e opei-arios 
sbmente existe no cerebro da burguezia. 

Eis o que se nos offerece dizer a proposito da curiosa 
theoria de Fioretti. 

Tarde parece egualmente insurgir-se contra a hypothese 

1 Cavagnari, Nuovi orizzonfi de1 divitto civile in rapporto alle isti- 
tuzioni fupillavi, pag. I 3 .  

Ahrens, Cours de Droit Naturel, Leipzig, 1868, tom. I e 11. 

3 Lo Scienqa de1 Diritto Privato, an. I ,  giugno, r 89 1, fasc. vi. 
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da profunda rei~ovação do direito civil, modelada pelas 
conclusões anthropologicas; não C facil conhecer, diz elle, 
o alcance social e scientifico da introducção da anthropo- 
logia no direito civil; a integração anthropologica no 
direito criminal determina a superioridade das questões 
relativas ao criminoso, diminuindo sensivelmente a impor- 
tancia da noção abstracta do crime e causas connexas: 
individualiza as questões. Mas, será possivel crear uma 
anthrapologia juridica, que sirva de pendant i anthrobo- 
logia cr imin~l  e que possua importancia tão indiscutivel? 
Pensar-se-ha em individualizar as disposições legaes, har- 
monizal-as com os diversos individuos, como os alfaiates 
amoldam um collete a determinado cliente? Pretender- 
se-ha, acaso, estabelecer uma maioridade ou capacidade 
civil para cada homem ou mulher, individualmente con- 
siderados? E o valor dos contractos sera julgado ap6s o 
previo exame anthropologico dos contrahentes? aCe serait 
assurément se moquer que de firêter ce sens fiudril a la préoc- 
cupation naturaliste en.fait de législatbn». 

110 homem C natural, continua Tarde, o desejo de sub- 
metter-se a regras geraes, de apparencia architectonica; 
tal desejo manifesta-se porem com mais vehemencia nos 
dbminios do direito penal do que na esphera do direito 
civil. São monumentos invariaveis as leis, cuja natureza, 
por erro indisculpavel alguns radicaes julgaram fluctuante, 
variavel corn os diversos individuos-vêtements-; melhor 
ainda : as leis integram a invariabilidade dos monumentos 
e a doziblure das diversas hypotheses occorrentes. As esta- 
tuetas de 'I'anagra revelam-nos a graça e o a r  cai-acteris- 
tico, que as bellas mulheres dc Thebas sabiam traduzir 
nas suas toilettes, uniformes na variedade dos seus ornatos. 
Muito semelhante a arte do legislador de povos civilisados; 
necessita de formular normas eguaes, s~metr iças ,  embora 
compativeis na sua intima estructura corn uma plasticidade 
elastica stisceptivel de comprehender as especialidades 
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individuaes. Semelhante desideratum, conseguil-o-ha o 
legislador á medida que harmonisar mais intimamente as 
suas normas juridicas com as correlativas necessidades 
naturaes, ao menos assim habitualmente consideradas. E, 
se admittirinos o direito natural, desligado por completo 
do antigo conceito stoico, consistirá sem duvida na maxima 
perfeição d'essa harmonia entre as necessidades naturaes e 
a legislação correspondente. Mas, embora taes necessidades 
sejam um producto mais ou menos complexo da cultura 
intellectual e dos accidentes historicos, não se pronuncia 
uma conclusão decisiva a semelhante respeito, ap t s  a simples 
cubagem de muitos craneos humanos de todos os tempos 
e de todas as raças, apbs a constituição definitiva da phy- 
siopsychologia. Para os jurisconsultos mais superiormente 
cotados 6 axiomatica a intima dependencia, que relaciona 
a doutrina das successões com o facto da hereditariedade; 
todavia essa dependencia não justifica as minuciosas dis- 
sertações sobre transmissão hereditaria de particularidadcs 
anatoinicas nas diversas especies aniinaes, adduzidas 
como criterio da melhor orientação em regimens succes- 
sarios. 

Cada phrase de Tarde C uma boutade lancinante vibrada 
ao monumental trabalho de dlAguanno, a que uma e outra 
vez nos referifemos; parece reflectir-se no espirito bilioso 
do critico francez a indignação patriotica, qiie devia ter  
beliscado a critica dura e cruel, embora justamente feita 
a obra de 1,aurent i por Enrico Ciinbali. 

Na propria essencia vai uma dissonancia fundamental 
entre a eschola italiana (Cimbali, d'ílguanno) e a franceza, 
mediocl-c, em geral representada pelos commentadoi-cs 
~~sthernat icamente  empiricos, destituidos de orientacão 

1 Tarde, obr., log. cit.; d'Aguanno, obr. cit., fiassim; Enrico (:im- 
bali, La hruova fase de1 diritto civile nei rapporti economici e soci.zli, 
Introd., n: 9 ,  pagg. I I e seg. 
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mental, embora aureolados de certa reputação conseguida 
a sombra de muita generosidade e de mais indifferença 
ainda pela cultura da jurisprudencia. 

É indiscutivel o caracter empirico dos legistas fr-ancezes. 
Embora pertença a França a subida honra de presentear 
a raça latina com o modelo de  u m  codigo, que, attento o 
momento histotico da sua promulgação, reputamos notavel, 
pelo seu caracter apparentemente idealista e revolucio- 
nario em theoria, habilmente dosado com um espirito muito 
positivo e conservador na pratica, 6 incontestavel, todavia, 
que o cyclo legislativo condensado em torno do codigo de  
Napoleão, 6 ,  será difficil contcstal-o, uma serie de empi- 
rismos mechanicamente combinados. Conhece-se a causal 
d'esta orientação, se assim é licito chamar-lhe; mas não 
a podemos ou devemos negar. S a  Allemanha aconteceu 
o contrario : domina o elemento especulativo ; como sym- 
ptomas irrefutaveis de  semelhante exaggero, ahi estão 
os codigos da Prussia e Austria: o codigo civil prussiano, 
cuja forma excessivamente didactica e disposiçóes por 
demasia prolixas foram censuradas por Savigny ; e o codigo 
austriaco, que se deixou influenciar por uma exclusiva 
systhematisação scientifica na distribuição organica das 
suas materias. 

Procurando resumir as differen~as notaveis que caracte- 
rizam os temperamentos francez e germanico em materia 
legislativa, perorava d'este modo Ciinbali aos seus disci- 
pulos da Universidade de Roma: ao e s ~ i r i t o  eminentemente 
empirico da França, em matei-ia de legislação, contrapõe-se, 
como antithese, o espirito eminentemente especulativo da  
Allemanha. S e  ha alguma coisa que censurar na Allema-. 
nha, não C como na França a ausencia absoluta de  prin- 

1 Lo studio de4 diritto civile weyli stati moderni, Roma, r 88 I ,  pagg. r 6 
e seg. 



cipios dirigentes, mas o seu predominio excessivo; esse 
predominio não deixa conhecer a engrenagem da vida civil 
em toda a verdade das suas tintas, na precisão dos seus 
contornos e na regularidade dos seus movimentos. Na Al- 
leinanha e na França &-se no arbitrario e no indetermi- ' 

nado, embora por causas diversas : o empirismo na França 
e o racionalismo na Allemanlia ; alem sacrificam-se os prin- 
c i p i o ~  aos factos, na Allemanha desapparecem os factos 
deante dos principios; na França os legistas, sentindo-se 
absorvidos pela vida real, não t&m tempo de pensar nas 
normas directivas correspondentes ; na Allemanha, habi- 
tuados a viver muito concentrados, os legistas conven- 
cem-se das elevadas necessidades da vida ideal, desprezando 
quasi por completo os factos sociaes ; oppõe-se a pratica do 
direito a theoria do direito. ' 

A mbr parte dos civilistas italianos pretende harmonizar 
as duas mencionadas correntes divergentes ; o movimento 
juridico italiano, que durante muitos annos se limitava a 
simples applicaçào dos commentos francezes, sob a influição 
natural da Triplice Alliança começou de inclinar-se para a 
Allemanha, apesar de os criticos de Italia continuarem a 
affirmar que a sua missão exclusivamente integradora 
do einpirismo fi-ancez e idealismo germanico. Não nos 
atrevemos a censurar o eclectismo italiano, apesar de lermos 
com frequencia em muitos livros de sociologia e ouvirmos 
declamar, dia a dia, com pose de aphorismo irrefutavel: 
- o eclectismo C a ausencia de criterio. $ Assim pensa- 
mos, porque, no actual momento embryonario da sciencia 
juridica, ninguein consegue coarctar nos moldes rachi- 
ticos, enfesados, de qualquer exclusivismo systhematico 
a serie indefinida de elementos aproveitaveis, animados 

1 Auct. e obr. cit., pagg. r 8 e seg. 
2 A. Dubost, Des conditions de gouvernement en France (Philosophie 

Positive, tom. X I X I ,  pagg. I I 6 e seg. ; 24 3 e seg.; 3 5 g e seg., etc.) 



.de um consideravel movimento de convergencia ~ r g a n i c ~ .  
S e  todos os systemas symbolisarn o exaggero inconsciente 
dc uina verdade obscurecida, a integração eclcctica e orga- 
nica dos diversos materiaes, regularmente depurados á luz 
dc um criterio seguro, deve constituir uma orientação 
admissivel e sobretudo commoda no estado contemporaneo 
da sciencia do direito. 

Admittimos por certo e acatamos fervorosamente os 
esforços conciliadores do movimento italiano, scm dei- 
xarmos de confessar que elle não parece limitar-se a tão 
synlpathica funcção integradora; pelo menos a dynamica do 
racionalismo allemão no momento determinado pelo stgig 
quo da actual sciencia italiana superior i do e m p i r i q d  
francez. 

Existe, pois, uma divergencia fundamental entre as duas 
correntes juridicas italiana e franceza, embora a orientação 
italiana não seja tão radical como a allemã. ' Encontram-se 
as duas correntes symbolisadas em d'Aguanno e Tarde. 

Encerrado este incidente relativo a natureza das duas 
escholas, italiana e franceza, preliminar indispensavel para 
a exacta comprehensão dasdoutrinas inconciliaveis del'arde 
e d' Aguanno, vamos analysar os argumentos adduzidos pelo 
auctor das Leis da Imitação, que julgamos destituidos de 
solido fundamento. 

A anthropologia juridica podera revestir a importancia 
da anthropologia criminal? Eis a pergunta formulada, a 
que Tarde responde com a seguinte negativa: a anthropo- 
logia criminal preoccupa-se com o criminoso, desprezando 

'1 Herbert Spencer, Essais de movale, de science et d'esthétique, 
ir. Essais de politique, trad. par Burdeau, Paris, I 890 ,  Pref. du trad., 
pug. IX.  

2 Encontramos a confirmação do que deixamos expendido em todas 
as\aciencias cultivadas com explendido resultado pelos italianos; na 
sciencia como em politica estão germanisados. 



o crime, emquanto a individualização das  ques ths  em 
direito civil deve reputar-se relativamente difficil, ou melhor 
impossivel. 

Ha n'esta argumentação um defeito, que não é facil 
harmonizar com o espirito scintillante do notavel escriptor; 
a applicaçáo da anthropologia diversa consoante a diver- 
sidade dos campos em que sc encontra, sem que por isso 
a sua importancia deixe de ser maior ou menor. A anthro- 
pologia criminal estuda principalmente o criminoso ; demon- 
strada a irresponsabilidade do assassino, em logar de ser 
castigado na golilha d'uma guilhotina, ou na cella d'uma 
penitenciaria, C recolhido a um hospital ou sequestrado do 
convivi0 dos cidadãos, não por castigo de um crime, que 
não poderia deixar de commetter, mas como elemento 
therapeutico ou defesa da sociedade. Poderemos pensar 
n'uma furicçào identica da anthropologia juridica, assim 
designada por '['arde? Seria desconhecer os capitulos em 
que se clevide esta ultima especie anthropologica. 

A funcção da anthropologica juridica, embora diversa 
da exercida pela anthropologia criminal, é de importancia 
indiscutivel; nào se estabelece uma maioridade especial 
para cada cidadão, mas fixa-se um termo de maioridade, 
campative1 com o natural desenvolvimento do homem e da  
mulher. Nào devera ser invocada a sciencia anthropo- 
logiça quando é necessario determinar os varios estadios 
evolutivos do organismo physiopsychologico do homem ou 
mulher? N'uma hypothese d'esta ordem não será prepon- 
derante a funcção anthropologica? 

Poderiamos adduzir a mesma argumentação a proposito 
d a  capacidade, egualmente invocada por Tarde. 

A anthropologia juridica não terá intervenção alguma 
na celebração dos contractos, como parece inculcar o mesmo 
auctor? Nào achai-cmos doutrina contraria, implicitamente 
adinittida no nosso codigo? S e  se demonstrar, por exem- 
plo, que o contrahente, attentas certas investigações cra- 



neometricas combinadas com outros elementos patholo- 
gicos, era um doente, em summa incapaz, não haveri pre- 
texto de nullidade?i'alvez que os artt. 643.O, 644.O, 687.O, etc. 
do codigo civil não sejam completamente extranhos a esta 
critica. 

Tem razão Tarde : ce serait . . . se moquer; todavia subsiste 
ainda uma importantissima funcção a desempenhar pela 
anthropologia no vastissimo circulo que demarcamos. 

Se as leis devem alliar prudentemente a uniformidade 
das suas disposições com a media das variedades indivi- 
duaes, quem poderá melhor contribuir para a determinação 
d'essa media do que as sciencias anthropologicas? 13asta 
recordar que, no mais completo quadro das sciencias an- 
thropologicas, se integram a anthropologia prehistorica, 
anthropogenica, einbryologica, ethnographica, linguistica, 
anatomica, biologica, histologica, geographica, physiolo- 
gica e sociologica. 

A concepção do direito natural inventada por Tarde C, 
talvez, admissivel; não lhe discutimos a auctoridade scien- 
tifica dl- fixar o sentido philosophico de qualquer phrase. 
Entretanto, argumenta ainda, a determinação das neces- 
sidades naturaes, embora producto da cultura e mais acci- 
dentes historicos, nunca se poderá conseguir com simples 
cnsaios craneometricos e physiopsychologicos. 

O desejo de golpear dlAguanno cegou Tarde:  já se 
esquece de  que discute a integração da anthropologia juri- 
dica no direito civil e nunca a absorpção d'este ultimo pela 
sciencia anthropologica. A consideração, a que nos refe- 
rimos, seria admissivel, quando quizessemos resolver as 
questões de  direito civil, com o simples auxilio do criterio 
anthropologico. Mas, C diverso o intento da eschola italiana, 

1 Julgamos ser este o quadro da  cole d'Anthro$ologic. Revue Men- 
suetle, cir. 



nomeadamente de  d'Aguanno; desenterrar o criterio an- 
thropologico do esquecimento a que parece votado por 
systhema, integral-o na seric dos factores da  evolução 
social reconhecendo-lhe a consideração devida para o effeito 
d a  elaboração e interpretaçao do codigo, eis o lemrna de  
tão sympathico movimento renovador. 

A primeira vista parecera exaggeradamente anthropo- 
logica a orientação do trabalho de d'Aguanno ; quem fecha 
a OL.)IL:S~I C Evolução do Direito Civil para abrir uns volumes 
de Troplong, Laurent ou Duranton sente calefrios. Mas, 
não se esqueça ; a dynainica da reacção i: egual a da acção ; 
para destruir o predominio dos experimentalismos, dos 
mosaicos mais ou menos habilmente construidos, era indis- 
pensavel começar pelo extremo contrario; assim procede 
a eschola italiana. O proprio d9Aguanno justifica o seu 
procedimento; na verdade desenvolve, que farte, a feição 
anthropologica : a )  porque a orientação anthropologica 
con ,titui: a base fundamental do seu trabalho; b) sendo os 
e s t ~  'o, ~inthropologicos pouco cultivados entre os juris- 
consultos, não bastariam simples referencias anthropolo- 
gicas n'um livro destinado a ser consultado por juristas; 
C) ainda assim não foi extranha ao auctor a necessidade 
de  conciliar a synthese com a clareza '. 

Não insistimos na discussão do criterio de Tarde, cujas 
bases foram apreciadas com justiça $. 

1 D'Aguanno, obr. cit., pag. 21, nota. 
2 Depois de redigirmos este capitulo encontramos a resposta d e  

d'Aguanno á critica de Tarde (La Scienza de1 Diritto Privato, an. 1, 

giugno, I 89 3 ,  fasc. VI, pagg. 3 3 I e seg.). As considerações de d'Aguanno 
approximam-se de tal modo do nosso juizo critico, que entendemos 
não dever alterar uma unica phrase do texto. 

N'essa critica apenas se destaca um clemento novo: o verdadeiro li- 
mite da  individzcalização em anthropologia criminal; em verdade, depois 
de realizados os maiores progressos da  anthropologia criminal, advo- 
gados pelos criminalistas mais radicaes, continuará a haver leis, for- 

c 



Demonstrada a necessidade da renovação dos estudos do 
direito civil em harmonia com as conclusões anthropolo- 
gicas, convcm definir a directriz systhematica de seme- 
lhante renovação. 

São hoje bem conhecidas as relações entre o direito e a 
moral; as prescripções moralizadoras, dirigidas a conser- 
vação e desenvolvimento do individuo e da sociedade, com 
o volver dos seculos revestiram uma forma coercitiva e 
transformaram-se, portanto, em regras juridicas, convindo 
por isso como estudo previo ensaiar investigações asycho- 
logicas e fialeontologicas sobre a consciencia moral; aquellas 
demonstram o parallelismo evolutivo das faculdades psy- 
chicas e sentimentos affectivos; estas procuram surpre- 
hender a genkse dos sentimentos moraes nos homens pri- 
mitivos. O duplo aspecto, psychologico c social, d'essa 
conscieilcia deve estudar-se com o auxilio da l>sychologia 
scientifica, historia, sociologia e estatistica. 

Como deveremos proceder a respeito do direito? Um 
estudo pliilosophico-scientifico do direito necessita de in- 
vestigar a genCse psycho-paleontologica e o desenvolvimento 
successivo das normas da conducta moral, que, manifes- 
tando-se como simples ideia e sentimento na consciencia 
dos povos, acabam por se impor coercitivamente para a 
conservação da sociedade ; outrosim procurara demonstrar 
a correspondencia entre as normas legislativas, consciencia 
juridica e civilização do povo a que se refere. E, na reali- 
dade, se a incarnaçiío da ideia do direito na nossa intel- 
ligencia fosse em todos os scculos uma e identica, se o 
direito positivo, as leis nunca variassem, a funcção da 

mulas em que a individualidade é mais ou menos sacrificada ao princi- 
pio das gencralizaçóes. A individualização juridica em anthropologia 
criminal consiste em se construirem as formulas juridicas ap6s O diii- 
gente exame dos homens e náo segundo os principios especulativos da 
velha eschola. 
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philosophia juridica limitar-se-hia a registar um facto psy- 
chologico e social ; mas, as sciencias anthropologicas demon- 
stram com força axiomatica que o homem, physico e moral, 
varia constantemente; as instituiçces sociaes, como as leis 
correlativas, experimentam modificações fundamentaes, em 
harmonia rhythmica com a diversidade de povos, tempera- 
mentos, etc. Portanto a philosophia juridica deve deter- 
minar as causas productoras de semelhantes variedades, 
dc~cobrindo a evolução generica e especifica do direito '. 

Esta concepção juridica, adverte dlAguanno, esta em 
via de  formação, como parecem demonstrar as ultimas ten- 
tativas ; entretanto convcm prestar culto á verdade e reco- 
nhecer que algumas vozes dispersas no meio da velha cor- 
rente lembravam a ncccssidade d'uma orientação nova. 

Jereinias Bentham, lamentando não ter encontrado nos 
livros de direito o methodo, que admirava nos de historia 
natural e medicina, escrevia : náo sera possivel implantar 
a mesma ordem na legislação? O corpo politico não poderd 
ter a sua ~ h ~ s i o l o y i , ~ ,  nosologi~z c rnillcrin medica?$ 

Pellegrino Rossi, o eminente pensador da Italia moderna 
a quem os publicistas patricios admiram como homem 
superior ao seu seculo, comparava o direito a uma lingua 
que tinha numerosas e profundas semelhanças com as 
linguas falladas; synthctisa a expressão do estado social, 
a revelação das suas necessidades. Como as linguas fal- 
ladas, o direito 6 variavel e progressivo, constituindo-se 
mediante o livre concurso de todos os elementos nacionaes 3. 

Ihering, estudando as origens do direito, dizia : o direito 
emquanto creação real e objectiva, como se nos manifesta 
na forma e movimcnto da vida e commercio exterior, deve 
considerar-se um verdadeiro organismo. A historia começa 

1 D'Aguanno, obr. cit., pagg. 7 e seg. 
2 J. Bentham, Traitd de Législation, pag. XXIIII 

3 Pellegrino Rossi, Traiti de Droit penal, IV, cap, rir. . . 
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por germens infinitamente flexiveis ; a formação do estado 
12 prcccdida da existencia d'uma agremiação de individuos, 
cuja organização não merece precisamente o nome de estado, 
embora seja a origem do estado ulterior e do direito cor- 
relativo '. 

Sumner Maine considera as ideias rudimentares do di- 
reito semelhantes aos estratos primitivos da  terra;  como o 
geologo descobre n'esses estratos primitivos a origem dos 
terrenos ulteriores, o jurisconsulto divisa, as vezes micros- 
copicamente, nas ideias rudimentares do direito a poten- 
cialidade das formas juridicas ulteriores0. 

O caracter organico do direito esta mais ou menos clara- 
mente estabelecido. Ha inclusivamente alguns capitulos im- 
portantes, informados pela evolução scientifica, ~ e r d ~ i d c i r a  
ou erroneamente interpretada. 1)'Aguanno cita os c.;tudos 
de Gustavo Le Bon e ArdigO (direito em geral), Bachofeii 
(direito materno), Lubbock, Mac-Lennan, Morgan, Giraud- 
Teulon e Letourneau (familia e consanguinidade), Viollet, 
Laveleye e Fustel de Coulanges (propriedade), Tylor, Spen- 
cer, Schaffle, Liliendelf e Greef (evoluçao social). 

Os estudos d'estes auctores, porem, deixam muito a de- 
sejar; se não consideram o homem como uma entidade 
invariavel, no meio da  variabilidade das condições sociaes, 
entretanto, em vez de  mergulharem nos tempos prehisto- 
ricos, auxiliados pela paleontologia e mais sciencias anthro- 
pologicas, limitam-se a adivinhar as instituições contempora- 
neas do homem primitivo, mediante a observaçao dos povos 
selvagens actuaes. E m  qualquer livro de evolução social 
é possivel encontrar a confirmação da censura esboçada. 

Julgamos censuravel o methodo criticado, porque os sel- 
vagens aztuaes não podem ministrar-nos um simile exacto 

1 Ihering, Esprit du Droit Rontain, dans les diverses phases de son déve- 
loppement, trad. par Mearlenaere, liv. I, pagg. 26-a7 e 104. 

2 Sumner Rlaine, L'Ancien droif, trad. par Courcelle-Seneille, pag. 3. 
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das ideias e instituições do homem primitivo. Uns barbaros 
degeneraram completamente, e esses, C evidente, seria lou- 
cura invocal-os com semelhante fim. E será possivel encon- 
trar  selvagens, absolutamente extranhos a qualquer pro- 
cesso evolutivo? Não 6 este o logar mais proprio para a 
analysc d'esta proposição; quando discutirmos a dou- 
trina de Tarde relativa a substituição da evolução pelas 
leis da imitação social, mais rigorosamente demonstra- 
remos a impossibilidade de semelhante hypothese. P o r  
agora bastara accentuar que o homem C naturalmente so- 
cial; a attracção universal, a affinidade e a sociabilidade 
são principios que se applicam n'uma regularidade inalte- 
ravel; a sociabilidade, que approxima um numero limitado 
de concidadãos, relaciona as tribus, diminue as distancias 
internacionaes e transforma a humanidade em um orga- 
nismo. Para o homem viver sb necessitaria de ser um Deus 
ou um bruto. Analyseinos uma tribu, totalmente isolada 
da influencia social, extranha aos elementos n'ella inte- 
grados. Dentro d'essa tribu ha naturalmente processo evo- 
lutivo em virtude das modificações telluricas, renovação 
das artes, progresso industrial, etc. 

E deveremos conjecturar acerca da contextura social do 
homem primitivo pela observação dos selvagens contem- 
poraneos, que, C facillimo demonstral-o, divergem sen- 
sivelmente d'esse mesmo homem primitivo? De modo 
nenhum. Já Spencer, referindo-se a theoria do patriar- 
chado, defendida por Sumner Maine, põe em evidencia 
esta origem de erros inevitaveis; como anteriormente o 
proprio Sumner Maine rejeitava os depoimentos invocados 
por Mac-Lennan por identicas considerações I .  

1 Herbert Spencer, Pvincifies de Sociologie, tom. 11, trad. por Ca- 
zelles e Gerschel, pagg. 3 I 7 e seg.; Sumner Maine, Ancien Law, Vil- 
lage Cornmunities, Early Institutions; Mac-Lennan c Morgan, gtudes 
d'histoire ancienne. 



Na impossibilidade de conhecermos as instituições pri- 
mitivas pelo estudo dos selvagens actuaes, devemos, como 
deixamos indicado, reconstruir a genkse da consciencia 
ethico-juridica e do direito nos dominios da prehistoria; 
com os elementos das diversas sciencias anthropologicas, 
animadas pelo espirito de observação actual, C possivel 
desenvolver o vastissimo campo da philosophia juridica. 

As conclusões da paleontologia, integradas nos demais 
elementos fornecidos pelas outras scicncias anthropologicas 
e especialmente pela anatomia, physiologia comparada, 
psychologia, ethica scientifica, linguistica c sociologia, per- 
mittem-nos o conhecimento integral do homem primitivo, 
nos seus elementos physiopsyçhologicos, estatica e dyna- 
micamente considerado. 

Do que deixamos dicto parece concluir-se que o direito c! 

um organismo ; na sua constituição e dynamica correlativa 
applicar-se-hão as leis proprias de qualquer organismo? 
N'outros termos : a monumental lei da evolução realizar- 
se-ha tambem no systema de instituições juridicas? 

Alguns auctores e professores de merito sustentaram 
doutrina contraria a que se deduz da concepção organica 
dos institutos juridicos. Entre muitos outros destacam-se 
Em.  Reich, conferente na universidade de Oxford e Tarde 
no trabalho por nbs anteriormente citado. 

Os romanos, observa Reich ', excederam todos os outros 

1 Revue Générnle dlr Droit, de la Léginlntion et do la Jurisfirzldence en 
France et rt l'étranger, Paris, ed.  Thorin, xv an., a.me liv. (mars-avril 
I 89 I ) ;  art .  Les institutwns greco-romaines ati point de vue anti-évolu- 
tionnisfe. par Em. Reich, pagg. I 47- I 6 7 .  
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povos, antigos e modernos, na sabia construcção dos pro- 
blemas juridicos, isto k ,  dos problemas de direito privado. 
0 s  trabalhos dos juristas romanos sobre direito constitu- 
cional e criminal foram substituidos vantajosamente pelos 
estudos dos juristas modernos. Em compensação os seus 
escriptos sobre as questões de direito civil occupam um 
logar unico : consideram-se fonte inexgotavel de sciencia 
e modelo inimitavel de direito privado. 

Qual seria a razão por que entre os povos civilizados do 
occidente sb os romanos produziram um systema scien- 
tifico de direito privado? 

Esta interrogação t! tanto mais razoavel, quanto é certo 
que um estudo completo da vida romana levar-nos-hia a 
çuppdr a possibilidade de organizarem o direito constitu- 
cional sem apenas esboçarem o direito civil. Na verdade 
a historia romana até Augusto caracteriza-se por estes dois 
factos predominantes : conquista do mundo visinho do Me- 
diterraneo c luctas intestinas para acquisição dos direitos 
e privilegias constitucionaes, travada a principio entre pa- 
tricios c plebeus e, por ultimo, no seio das classes oligar- 
chicas e democraticas. Ora, as guerras dos romanos não 
podiam alimentar um direito privado scientifico e as luctas 
iiltestinas apurariam, na melhor das hypotheses, o direito 
constitucional ; e deu-se precisamente o contrario, porque 
o progresso do direito civil em Roma é. cxtraordinario, 
muito superior a mediocridade do seu direito constitucional. 

certo tarnbem que as relações industriaes e commerciaes 
fomentam o direito civil e os romanos, a semelhança dos 
povos militares, desprezavam o cominercio e deixavam-n'o 
aos escravos. A pratica do direito privado incommoda 
tanto, que necessitaria de  ser razoavelmcnte retribuido 
quem se dedicasse a semelhante mister; e o jurisconsulto 
romano çb coineçou a perceber honorarios nos ultimos 
tempos : os verdadeiros fundadores do direito romano eram 
dille tanti. 
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Apesar de tudo, os romanos, observa Reich, constituiram 
o direito civil, o que não conseguiram os gregos nem os 
hebreus. ( ( 0 s  romanos prestam-nos ainda hoje conheci- 
mentos importantes; a sua sabedoria juridica 6 uma sabe- 
doria viva, um factor vivo e permanente da nossa existcncia. 
Marco AntistiusLabeon, Capiton, Gaius, Papiniano, Paulo, 
Ulpiano convivem ainda hoje comnosco, promptos a auxi- 
liar-nos em todas as difficuldades, capazes de nos dirigirem 
deante da conciliação da  doutrina com a pratica. As obras 
dos sabios e pensadores gregos, embora denotem um vigor 
espiritual, incomparavelmente superior ao dos juristas ro- 
manos, já envelheceram. Poucas vezes nos servimos d'ellas 
e jamais as consideramos manuaes scientificos ou livros de 
referencia occorrente. E, entretanto, as obras dos juristas 
romanos continuam a ser o manual dos estudiosos em 
materia juridica na Europa e na America)) i.  

Reich pretende caracterizar o direito romano d'este 
modo: o direito civil de Roma é o unico systema de direito 
privado, que não experimentou a influencia illegitima dos 
factores extranhos, religiosos, politicos ou moraes. 

Emquanto o direito inglez se deixou influenciar pela 
estructura feudal (elemento politico) da sociedade regional, 
a ponto de Kenelm Digby lhe chamar ((amontoado de cos- 
tumes antigos, mesclado de innovações medievaes e mo- 
dernas)); e o direito musulmano persiste subordinado ao 
criterio theologico até ao extremo de obrigar o juiz musul- 
mano a seguir como auctoridades o Iioran, Sunnat, Saha- 
bat, Tabiin, Abou-Hanifah, Abou-Iousouf, Mohammed, 
etc., o direito romano, nas proprias instituições que as 
circumstancias historicas poder mesclar de ele- 
mentos extranhos, permaneceu por absoluto independente. 
Eis a grande superioridade do direito romano. 

Revue cit., pag. I 5 I .  
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O direito romano não se prende com nenhuma insti- 
tuição propriamente romana; adapta-se ao contrario ás 
leis de  qualquer naçao. 

E m  summa : as instituições juridicas, de  Roma atC nossos 
dias, parecem constituir uma excepção ao principio do 
evolucionismo social. 

E m  seguida Reich procura determinar a causa produ- 
ctora d'este phenomeno: qual a razão porque o direito 
romano absorveu o progresso que deveria realizar a serie 
das instituições juridicas? 

Fustel de Coulanges' encontra a genCse do direito 
romano nas crenças religiosas professadas por gregos e 
romanos; mas, não satisfaz semelhante solução, porque o 
direito romano, completamente distincto do direito grego, 
assumiu a importancia extraordinaria, que todos reco- 
nhecem. 

Iherings attribue ás faculdades especiaes dos romanos, 
vocação historica, a cultura juridica excepcional de que 
foi objecto o conjuncto das suas instituições. Mas, Ihering 
nada adianta. Faz-nos lembrar o illustre professor de Got- 
tingen a solução dos que explicam o pauperismo de Londres 
pelo demasiado numero de pobres, que pullulam na capital 
ingleza. 

Sumner Maine relaciona o progressivo adiantamento 
do direito romano com a precoce classificação da lei das 
xrr Taboas, que se deve considerar a grande causa da con- 
tinuidade com que o direito romano caminhou para a sua 
extraordinaria perfeição. Semelhante criterio náo satisfaz, 
pois que os irlandezes, gaulezes ou germanos tiveram os 
seus codigos, sem todavia attingirerii a ~ e r f e i ~ à o  romana. 

1 Fustel de Coulanges, La Citk Antigue, liv. 111, cap. xx. 
Ihering, obr. cit., pagg. .j 10 e 3 I X. 

3 Sumner Maine, obr. cit. 



Theodoro Mommsen', de Berlim, encontra no tempe- 
ramento vigoroso dos romanos a determinante dos pro- 
gressos do seu direito, esquecendo-se, entretanto, de que 
o direito criminal não progrediu como o direito civil. 

Pa ra  Reichg a principal causa da formação do direito 
privado entre os romanos e da sua elevada perfeição C a 
instituição d a  Injaínia. Dispensamo-nos, no momento pre- 
sente, de  expbr a funcção social da Infamia, que os diversos 
tratadistas e especialmente Savigny desenvolveram, obser- 
vando, muito de passagem embora, que a questão fica des- 
locada, mas de modo nenhum resolvida. 

Uma conclusão importante deduzimos de todas estas 
considerações, a que nos referimos por amor da symetria 
systematica: k que o direito romano, no conjuncto das 
instituições juridicas, constitue uma excepção ao principio 
da  evolução social. Seja qual fdr a verdadeira causa d a  
dynamica precoce do direito romano, a excepção anti-evo- 
lucionista persiste do mesmo modo. 

A redacção da Revue Gknérale d z ~  Droit, de Ia Legisla- 
tion et  de la Jurisfirudence, ao inserir nas suas columnas 
o artigo de  Reich julga conveniente observar, que as ideias 
ãnti-evolucionistas do professor de Oxford não são comple- 
tamente incompativeis com o evolucionismo moderado de 
certos espiritos modernos 3. 

Não extranhamos a observação meticulosa da redacção, 
procurando equilibrar-se entre o evolucionismo moderno 
e as doutrinas intencionalmente proclamadas anti-evolu- 
cionistas; essa mesina tendencia manifesta Maurice Han- 
riou, professor da Faculdade de Direito de l'olosa, ao 
.dissertar sobre as relações em quc actualmente se encon- 

1 Theodoro Mommsen, lisitoire Romaine, trad. por Querle. 
2 Revuç cit., pagg. I 6 1 - 1  67. 

Jbid., pag. 147, nota. 
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tram as faculdades de  direito e a sociologia'. Entretanto, 
como assevera o proprio Reich e indica a epigraphe do 
artigo, as suas ideias são anti-evolucionistas. 

Reservando-nos o direito de criticar o anti-evolucionismo 
de Reich no momento opportuno, iniciamos a analysc d a  
importante theoria de Tarde8, que procura substituir o 
evolucionismo juridico pela theoria da  imitação. 

Mais clara do que a anthropologia juridica parece a 
Tarde (I ideia do evolucionismo juridico, que, entretanto, 
advcrtc esse auctor, deve ser convenientemente definida. 
S e  se trata, por semelhante theoria, de substituir o estudo 
do direito romano pelo do direito azteco, peruviano, fue- 
giano, australiano, direito da edade de bronze, da pedra 
polida, de quaesquer direitos barbaros ou selvagens, para 
illuminar as origens da legislaç~o, o assumpto apenas 
reclama uma facil dose de erudição servida por imaginação 
mediana. E esse estudo terá sempre o assentimento de u m  
publico especial, desde que possua a forma banal da  origi- 
nalidade, que consiste em ser simultaneamente preguiçoso 
e atrevido, deductivo e engenhoso, ~ r o p r i o  para lisoiigear 
com as suas hypotheses scientificas o espirito rutinciro c 
o gosto pelas novidades 3. 

0 s  evolucionistas chegaram a acreditar n'estes dois axio- 
mas:  I) o estado social primitivo, supposto ponto de  par- 
tida do progresso, é identico entre todos os selvagens pas- 
sados ou presentes; 11) todas as sociedades humanas passam, 
com uma celeridade desegual, pelas mesmas phaçes, com 
variações accidentaes e em geral despercebidas. 

1 Rcvue cít., 4.rne liv. (juillet-aoiit I 89 3 ) ,  art. Lcs Facultds de Droit 
et la Sociologie, par Hanriou, pagg. 289-295.  

2 Tarde, obr. cit. 
3 Ibid., pag. 7 .  
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Tarde pretende demonstrar o absurdo d'estes dous sup- 
postos axiomas. 

Quanto ao I) axioma: a) C impossivel fechar os olhos 
a dissemelhança profunda que apresentam os selvagens 
actuaes, mesmo os mais atrazados na escala da civilização; 
as raizes verbaes, as toul-nztres grammaticaes das suas lin- 
guas, os seus ritos, crenças, germens de governo despotico 
ou paternal, costumes pacificas ou bellicosos, dbces ou 
ferozes, honestos ou perversos, as suas melodias musicaes 
differem essencialmente. A propria dissemelhança dos sel- 
vagens, determinada pela sua maior ou menor ascensão no 
chronometro da selvageria, não constitue de per si o maior 
argumento em favor do primeiro axioma; do mesmo modo, 
affirma-se gratuitamente que as semelhanças frequentes 
entre os selvagens appareceram por espontaneidade, como 
se não fosse possivel, muito pi-ovavel ath, a existencia de 
contactos entre os diversos aggregados sociaes, determi- 
nados pelas diversas correntes de civilização. Adverte Tarde 
que vulgarmente è desprezada a possibilidade do contacto 
para simplesmente se admittir a uniformidade da evo- 
lução '. b) S e  por evolução se entende um encadeamento 
harmonico de phaçes e metamorphoses, fataes e regular- 
mente repetidas como as dos insectos atravcz de variedades 
accidentaes e insignificantes, não sera absolutamente indis- 
pensavel a existencia de uma phase inicial identica? O 
transformismo, nascendo entre os naturalistas e não entre 
sociologos ou physicos, habituou-se a considerar, como 
unico typo possivel de desenvolvimento, a especie singular 
e singularmente rutineira de desenvolvimento apresentada 
pelos seres orçanizados. O transforinismo persuadiu-se de 
que a evolução não significa somente producção de phases 
successivas, reguladas pelas leis da mechanica e da  logica, 

1 Auct. e obr. cit., pag. 8. 
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mas ainda reproducção, em exemplares multiplos, de phases 
predeterminadas, a n a l o p s  its cdades successivas de um 
individuo vegetal ou animal. Os sectarios d'esse transfor- 
mismo exclusivo não se recordam de que a lei das edades, 
assim concebida segundo o modelo d'estes seres excepcio- 
nacs, poderia deixar de ser applicavel por completo aos 
systemas solares ou as transformações das sociedades; o 
desenvolvimento de uma lingua, religião, corpo de  direito, 
arte, embora consoante ao determinismo universal como 
o desenvolvimento de uma graminea ou quadrupede, po- 
deria ser original e unico. A ideia-typo do desenvolvimento 
em vez de se encontrar expressa na vida, não se encontrara, 
talvez, na astronomia, linguistica e mythologia comparada? 
As leis da mechanica e da logica não dominam as d a  
vegetação e da animalidade? c) O evolucionismo social 
geralmente exaggera o numero e importancia das seme- 
lhanças, que ferem os sentidos, sempre que procedemos a 
comparação de corpos de direito pertencentes a diversos 
ag,i.egodos sociaes ; admittidas essas semelhanças cami- 
nha-se para o principio da evoluçáo, sem se ensaiar pre- 
viamente a imitação. É curioso, observa Tarde, ver espi- 
ritos, que se chamam positivistas, succumbir a seducçáo 
do maravilhoso por innumeras semelhanças, e preferir a 
explicação clara de uma parte d'essas semelhanças pelo 
contagio do exemplo uma explicação obscura pelo atavismo 
e hereditariedade ', d) Por  ultimo è impossivel demonstrar 
a universalidade primitiva, no novo como no velho mundo, 
da pena de talião e da  vingança familiar, seguidas da com- 
posição pecuniaria (direito penal) ; como se não pode veri- 
ficar a universalidade primitiva das ordalias e dos juizos 
de Deus, as vezes sob formas quasi identicas (processo); 
a universalidade primitiva da communidade de territorio 

1 Auct. e obr. cit., pagg, ro e seg. 
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do direito4 conclue Tarde que na evolução juridica falta 
a identidade do ponto de partida. 

Quanto ao 11) axioma de Tarde, a que nos referimos 
anteriormente, observa o mesmo publicista que é impos- 
sivel demonstrar a sua realidade social. Assim: a) a dif- 
fercnciação uniforme, resultante da lei spencereana (tran- 
siçao do hoinogeneo, indefinido e incoherente), embora se 
observe em muitos ramos da  actividade social, não se 
encontra na evolução juridica. Por  exemplo: o estudo 
comparado do direito francez e allemão patentêa-nos uma 
desegual differenciação, desegualdade determinada pela 
diversidade de dbses de  direito romano e canonico em 
qualquer das duas evoluções divergentes; a Inglaterra e a 
França, embora se encontrassem no mesmo terreno durante 
o seculo xrr, chegaram as mais encontradas legislações; a 
organização aristocratica da Dinamarca e a democracia 
sueca sahiram do mesmo espirito communista dos pri- 
meiro': tcmpos. I':m todos estes exemplos não se encontra 
a i i i i  ii;ii-midade da  differenciaqão juridica. 

0 s  evolucionistas, continua Tarde, respondem a esta 
objecção dizendo que a homogeneidade da  differencia~ão 
seria facto indiscutivel, se a evolução actuasse, indepen- 
dentemente de extranhas influencias; mas esta h ~ p o t h e s e  
é por inteiro inadmissivel'. b)  Qualquer semelhança que 
existe no universo tem por causas productoras a ondu- 
lação para os phenomenos physicos, a hereditariedade para 
os phenomenos vivos, a imitação para os phenomenos so- 
ciaes propriamente dictos O que ha  de continuo e neces4 
sario, submisso a leis scientificamente formulaveis, nos 
factos sociaes, é o caracter imitativo d'esses phenomenos. 

1 Auct. e obr. cit., pagg. 34 e seg. 
2 Ibid., pagg. i 66-1 74. 
3 Tarde, Les Lois de l'imilation, Paris, 1890, cap. I, 1, piigg. 1-14. 
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Imitação consciente ou inconsciente, intelligente ou inintel- 
ligente, isso 6 indiffei-ente. Pallar, orar, trabalhar, guer- 
rear, praticar qualquer acto social, e sempre repetir o 
que se apprendeu de alguem, que por sua vez seguira 
certo modelo, as vezes d'uma antiguidade priinitiva. De 
modo nenhum se deve affirmar, observa Tarde, que a 
imitação é toda a realidade social: não passa d a  expressão 
d a  sympathia preexistente. A principio, quando existe sb 
a familia como grupo social, a imitação depende da here- 
ditariedade e a transmissão dos exemplos t: limitada ao 
circulo estreito dos parentes; ulteriormente a imitação 
emancipa-se da  hereditariedade para obedecer simples- 
mente as Icis superiores da logica, como a ondulação ás 
leis da  mechanica i .  

Em harmonia com estas considera<;i)es conclue o illustre 
publicista que muitos factos, anomalias apparentes dentro 
d a  lei da evolução, são consequencias incontestaveis da 
imitação. 

Julgamos ter exposto muito em resumo a doutrina anti- 
evolucionist,a de Reich e Tarde;  partindo de elementos 
completamente diversos, sem se encontrarem nas mesmas 
conclusões, são concordes ambos em negar ao direito o 
caracter evolucionista. Reich impressiona-se tanto em frente 
d a  symetria artistica do direito romano, que todo o movi- 
mento ulterior c5 nullo, comparado com a obra dos juris- 
consultos classicos ; o direito romano, diz elle, assume as 
proporções do harmonioso da arte. A propria movimen- 
tação profunda do direito nos tempos modernos não bastou 
para diminuir o enthusiasmo do illustre conferente da  uni- 
versidade de Oxford. Não são diversamente deduzidas, 
quanto ao nosso ponto de vista especial, as considerações 

I 1 Auct. c obr. cit., pagg. I 74-1 76. 



de  .Tarde ; dominado pela theoria da imitaçáo, que havia 
exposto na Revue Philoso+hique e synthetizado de modo 
luminoso nas Lois de Z'lmituiion, este critico, julgando 
extremamente apertados os moldes da theoria evolutiva, 
pretend: descobrir na sua doutrina imitativa os horisontes 
rasgados, ~ L I C  necessariamente exige uma theoria social 

R paz d.: corilprehender a variedade immensa dos phcno- 
enqs btudados pela sociologia. Sào duas tentativas ar- 

rojacias que a respeitabilidade dos auctores respectivos e 
a i tancia indiscutivel do assumpto nos convidam a 
hialysai- com o desenvolvimento adinissivel em trabalhos 
d'esta ordem. Que saibamos, as theorias anti-evolucionistas 
de  Reich e Tarde ainda nrio foram refutadas; talvez n'um 
futuro muito proximo d'Aguanno vingue o seu trabalho, 
inoffensivamente beliscado pelo espirito de Tarde ' : entre 
nbs auctor desconhecido iniciou uma analyse das Tran- 
sfof mqòes do Direito n'uma revista juridica a. 
1 - - naturalmente iniciar a critica de Reich. 
. , . i , )  ~rtailcia do direito romano constitue u m  axioma 

em sciencia juridica; contcstal-a é desconhecel-o. Jlas 
deveremos considerar o moilumento romano como um obe- 
lisco levantado em meio do deserto sem precedentes his- 
toricos? Procedera correctamente Fustel de Coulanges, 
Ihering, Maine, Alommsen e lleich, procurando encontrar 
um criterio exclusivo para cxplicar a extraordinaria ascen- 
dencia do direito romano? Estaremos longe da  verdade 
ao insurgirmo-nos contra os publicistas, que não procuram 
integrar o direito romano n'uma formula mais geral, con: 
sidei-ando-o ao contrario producto phantastico de certos 
factores? 'i'alvez que, apesar dos profundos estudos diri- 

1 Posteriormente tivemos conhecimento da resposta de d'Aguanno e 
Pietropaolo d theoria de  Tarde(La Scienza de1 Diritto, an. I ,  feb.-marz., 
fasc. 11-rir, pngg. I 43-1 5 2 ;  nov., fasc. xr, pagg. 644-65 a). 
V Olu71do L q a l  e Judiciario, vir an., n.O 5 ,  pagg. 78-90. 

D 



gidos nos dominios do romanismo, ainda se não tenha 
pronunciado uma phrase decisiva sobre a genkse do mesmo 
direito romano. 

O orientalismo na linguistica como nas religiões e em 
muitos dos ramos da actividade humana C no nosso seculo 
um facto indiscutivel. Ou  seguindo a marcha do sol no 
seu caminhar incessante de oriente para occidente (Mi- 
chelet), ou por quaesquer outras causas, acha-se em via de 
demonstraçáo difinitiva, que a civilisação occidental 6 u m  
producto inconsciente do movimento intellectual operado 
no oriente. Acaso o direito representara uma excepção 
inexplicavel ? 

O Sr. Alberto Pimentel', reproduzindo a doutrina de  
Cour de Gébelin" parece ter iniciado a demonstração orien- 
talista de semelhante problema. Identicamente procedem 
os mais avançados cultores do oricntalismo. 

O mesmo d'Aguanno, estudando paleontologicamente 
as origens juridicas das principaes instituições modernas, 
encaminha o espirito no sentido de se integrar o movi- 
mento romano na formula geral da evolução social3. 

É de certo incontestavel que os progressos do direito 
civil desde os ultimos dias do imperio romano são impor- 
tantissimos. Devemos insistir sobre este assuinpto. 

O homo romanus consta da  in tegra~ão  do heroe e do 
jurisconsulto; o jurisconsulto C o homem imminente, a 
grande personalidade, que se eleva acima da vulgaridade 
e a domina; do mesmo modo que o mundo politico gra- 
vitava em torno de Augusto e Cesar, o heroe, o mundo 
juridico não se comprehendia sem o jul-isconsulto. Era 
indispeilsavel conquistar o mundo pelas armas e dominal-o 
por  meio de leis. 

1 Alberto Pimentcl, Jornada dos Seculos, Lisboa. 
2 Estudos sobre o oriente, apud Jornada dos Seculos. 
3 D'Aguanno, obr. cit. 
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Convem mesmo observar que as conquistas do heroe 
cedem terreno a obra do jurisconsulto, muito mais dura- 
doira do que as ephemeras victorias alcançadas pelas armas: 
vencidos pelo inimigo os romanos conseguiram impbr aos 
vencedoi-es os principias da sua legislação. 

O ~urisconsulto, conservando inviolavelmente o j u s  siri- 
ctui.. juiriiarium, procurava emergir da diversidade de  con- 
diçocs sociaes O JUS gentium. Havia entrado em Roma a 
philosophia grega, que, em contacto com o genio positivo 
e aiiimilador dos romanos, abandona a fascinação dos seus 
lyriamos e as suas abstracções metaphysicas, para se con- 
verter em normas constantes, reguladoras da  vida pratica 
-o direito. 

Aposto10 da  equidade, diz Cimbali, e orgão vivo da  con- 
sciencia popular, o jurisconsulto romano conseguiu desem- 
penhar a sua missão, emquanto o povo de Roma teve força 
para se fazer respeitar por extranhos. Mas, a medida que 
se eu i u i  iam as forqas dispendidas em tantas luctas infe- 
cundds e tantos trabalhos seculares, desapparecia a con- 
sciencia do proprio destino; Roma começava de perder a 
individualidade unica de que em tempo sc poderia gloriar. 
Assim vai cahindo no horisonte a estrella do Imperio. 

Com o desappareciinento da vida politica e militar de  
Roma declinou o movimento juridico. Apparece no mo- 
mento opportuno Justiniano para reunir as maravilhosas 
conquistas dos jurisconsultos preteritos. 

Immediatamente surge a invasão bai-bara, que substitue 
o direito da f o r p  cm nome da cidade pelo direito da  força 
em nome do individuo. 

Como mais tarde veremos e peremptoriamente temos 
afíirmaclo, o direito vai seguindo inalteravelmente a evo- 
lução das condições sociaes; ora, na meia edade predo- 
minava uma heterogeneidade de elementos, que se não 
tinham integrado na unidade de iim organismo superior; 
não deveria, pois, subsistir unidade legislativa; e por certo 
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semelhante unidade era incompativel com a ausencia de  
um poder ccntral fortemente constituido, dominador de  
cidadãos e estrangeiros, leigos e ecclesiasticos, barbaros Q 
romanos. A antiga unidade foi substituida dominio 
relalivo do direito romano, barbai-o e feudal, ccclesiastico 
e estatutario. 
A4 proposito da incompleta e estreita concepção que 

Tarde admitte na formula da evoluçáo, teremos ensejo de  
traçar em perspectiva muito distante a verdadeira dou- 
trina da evolução e veremos como este desdobramento do 
direito symetrico se harmoniza com as desintegrações e 
evoluçóes divergentes. 

Jlas, encerremos este parcnthese. Seguidaincnte ao do- 
minio parcial do direito romano, barbaro e feudal, eccle- 
siastico e estatutario, encontra-se um phenomeno curioso, 
a integrasão ulterior. Entrc os direitos vigentes havia o 
direito romano, capaz de alterar nos seus tecidos e subor- 
dinar aos seus principios qualquer das outras legislaçóes 
contemporaneas; succedeu que o direito romano absorveu 
todos os outros; este dominio determina o renascimento 
juridico. 

Surge novamente o typo do jurisconsulto romano, o 
cavalleii-o da lei, que, nao possuindo a força do juriscon- 
sulto antigo e confiando simplesmente na potencia do  
proprio engenho e na efficacia da sua doutrina, se apre- 
senta paladino da ordem e da liberdade, amigo do imperio 
e das communas, combateildo virilmentc a t ~ r a n n i a  feudal 
e a preponderancia. dos sacerdotes. 

110s elementos dispersos pela cdade media formaram-se 
os estados modernos, cuja 01-ganização começou de diffe- 
renciar-se em harmonia com a variedade das suas condições. 
No momento opportuno surgiram as primeiras codificações, 
argumentos incontroversos da unidade legislativa; appa- 
receram assim os codigos prussiano, francez, austriaco, etc. 

De conseguinte as inodalidades evolutivas do direito, 



desde a integraçáo romana constituida pela convergencia de  
factores imperfeitatnentt: conhecidos, até ;i desintegração 
operada na meia edade e ulterior convergencia sob a 
dynamica decisiva do direito romano, não parecem harmo- 
nizar-se completamente com os empirismos de  Reich. 

Alas, ha mais. A renovação anthropologica e portanto 
evol~icionista nos dominios do direito não constituirá um 
progresso importante de modo a contrariar o anti-evolucio- 
nismo de  Reicli? L 

Somos naturalmente levados a expôr a conccpção evo- 
lutiva para elucidarmos ainda a refutação de  Reich e 
começarmos de  criticar a imitação de  Tarde. 

A sociedade 6 um organismo identico (Spencer), seme- 
lhante (Comte) ou analogo (Letourneau) aos organismos 
vivos; em virtude da lei da transição da homogeneidade 
indefinida e incoherente para a heterogeneidade definida 
c: c jhercnte, lei que se objectiva na cosmogonia, anorga- 
nologia e sociologia accentua-se constantemente a differen- 
ciação successiva e progressiva dos variados institutos 
sociaes. E m  qualquer estado social, que analysemos dctida- 
mente, encontram-se ou integrações ou desintegrações cor- 
relativas. 

Começando pelas sociedades primitivas em que o desen- 
volvimento rudimentar concentrava e assimilava as mais 
diversas funcqões, localizando-as no orgao central da horda, 
a humanidade attinge um modulo elevado no caminho da 
evolução, com a especialização de funcções, organicamente 
distribuidas por oi-gãos corrclativos. Ila homogeneidadc 
de  funcções caininha~n as sociedades para uma heteroge- 
ncidacle definida c coherente, mediante a actualisação 
inconsciente da lci da especialização determinada pela for- 

1 Enrico Cimbnli, Lo Sfud io  de/ Diritto Civile, cit., pagg. 8 e seg. 
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mação de centros biologicos e sociaes. O resultado im- 
mediato de semelhante lei 6 a formação de centros bio-so- 
ciaes, em que se representam de principio, espontaneamente 
integrados, os mais differznciados factores organicos. Este 
primeiro momento biologico corrcsponde ao corsi genetico 
de Vico, í i  primeira integi-aç~o de Spencer e a evoluçáo 
convergente, inconsciente e espontaneamente integrada de 
Comte ; harmonizam-se d'este modo as theorias d'estas tres 
escholas. 

Podemos representar este primeiro momento evolutivo 
pelo producto dos elementos a. 6.  c. d=nt;  deve obser- 
var-se que os centros bio-sociaes são successivamente a, b, 
c, d ;  abandonamos o seu estudo individual, que se poderia 
fazer estatica e dynamicamente para prendermos a nossa 
attenqão ao momento social symbolizado pelo producto 
a. b. c. d=m. 

Quando ha pouco referimos a especialização do todo 
homogeneo nos centros bio-sociaes a,  b, c, d ,  implicitamente 
admittiamos um principio de dissolução e construcção 
organicas, uma força determinante em virtude da qual o 
todo homogeneo se desaggregava nos elementos a, b, c, d 
e estes elementos se integravam no producto m; í: neces- 
sario observar-se que, anatomica e physiologicamente, não 
se pode conceber uma duplicidade dynamica determinante 
da  evolução divergente especializada nos elementos refe- 
ridos e da evoluçgo convergente integrada no producto nt. 

Assim nos phenomenos sociaes encontramos esta no- 
tavel economia: a evolução divergente 6 proporcional a 
evoluçáo convergente; a uma nova disso1uc;ão do todo homo- 
geneo corresponde uma equivalente evolução no producto. 

Se  symbolizarmos o todo homogeneo por m, temos a 
seguinte equação m=a. b. c. d que representa, indepen- 
dentemente de qualquer modificaçáo evolutiva, o producto 
de todos os factores que, integrados, constituem o estado 
social, o momento da  evo1uc;ào m. 
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Admittimos hypotheticamente a instantanea integração 
m e apenas descobrirnos pela analyse os diversos factores 
integrados a, b, c, d. 

E m  virtude de circumstancias, que a sociologia determina 
com certa probabilidade, inicia-se a desintegração de m nos 
seus m~iltiplices factores ; certos factores, previamente inte- 
grados em m, apparecem ap6s a nova desinteg ra ç- ao, reves- 
tid - de maior energia, mais dynamicos, mais especializados ; 
a xLia maior dynamicidade depende mesmo das diversas 
esl ccializaçóes de funcções que se accentuam, harmonica 
e i llythmicameilte, com a desintegração; desprezamos a 
multiplicidade de factores sociaes determinada pela lei da  
especialização e limitamo-nos a considerar depois da  desin- 
tegração os mesmos factores revestidos de maior dynami- 
cidade. Assim deveria proceder quem pretendesse ultimar 
u m  estudo completo sobre o assumpto '. 

Apenas exposta esta theoria da evolução salta ao espi- 
rito a ideia de  integrar n'ella a doutrina anteriormente 
referida o direito romano, produzido pela integração de  
factores algo desconhecidos, desintegra-se nos direitos bar- 
bar0 e feudal, ecclesiastico e estatutario; mais tarde cstes 
elementos desintegrados convergem novamente para con- 
solidar o renascimento juridico pelo roinanismo; e por ul- 
timo afirma-se uma desintegração notavel sob a influencia 
da  nova organização dos estados modernos. D'este modo 
o principio geral da evolução comprehende o direito ro- 
mano, que se integra normalmente, como a queda de certo 
corpo entra na formula da  gravitaçào universal. 

E assim nos abeiramos da theoria de Tarde, intencional 
e abertamente anti-cvolucionista, em que pese a illustrada 
redacção da  Revista Geral do Direito. 

1 Encontra-se uma exposiçiio completa d'esta nossa theoria da evo- 
lução, talvez algum tanto mechanica, na Synthese Carteseann, Coimbra, 
I 892,  pagg. 8 3 e seg. 
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Como no logar competente advertimos, Tarde prctcnde 
substituir o principio evolutivo pela formula da imitação. 
Ora, não sera possivel reduzir a tentativa de Tarde a uin 
factor da evolução? 

Insistamos ainda sobre a fdrma por que se opci-rirn as 
integrações e desintegrações mencionadas, a transiçào do 
homogeneo, indefinido e incoherente para o heterogeneo, 
definido e coherente. E m  qualquer momento social a evo- 
luçàio 6 inalteravelmente o producto inconsciente de duas 
forças organicas, a hereditariedade e a adaptação: aquella 
pugna pela conservação do passado tradicional, e5ta tcnta 
accommodar-se aos novos moldes creados pelas necc.--id<ides 
urgentes de toda a ordem. 

Não podera comprchender-se a imitação jiirir'i- i nos 
dominioç da  hereditariedade? É o proprio TClrt L qiiern 
parccc confessal-o. ((Talvez se reconheça, , i d ~  :, csse 
auctori ,  que o ente social S imitador por esscnciri e que a 
imitaçà« desempenha nas sociedades um papcl analogo ao 
da hereditariedade nos organismos ou da  ondul (<,?o nos 
corpos brutos)). No trabalho recentemente piiI>li, ' dcs- 
crevendo a gencse da imitação, diz: .a imi;nc;i coineça 
de  appareccr escravi~ada a hereditariedade)). i E era escusado dizel-o para se ver facilmente que o factor 
social-imifaçífo seintegra naturalqente na hereclit,ii i ~ l l ~ ~ d e ,  
secundando as vezes a adaptação. 

Não 6 ,  pois, tão divergente do evolucionismo a i '~ í~i /~ lçc io  

de  Tarde como parece a primeira vista. 
Examinemos, poi-Cm, os dois axiomas refutados por 

Tarde. 
Naturalmente admitte-se a identidade do ponto de par- 

tida da  evolução hominal ; a nno  cer que \iibscrevanios os 
centros de Agassiz, somos lt : ddo.; a corisiclerai- o homem 

1 Tarde, Les Lois de I' lrnit~tion. cap. 1, pag. I a .  



desenvolvendo-se primitivamente no mesmo meio c, por- 
tanto, dcntro da inesiun scrie de condiç6es in-organicas. 

&; ccrto, advci-te o critico anteriormente referido, que a 
m61- parte dos socioloços adx-ilitte a hypothesc de  um estado 
archaico em que as diversas communidades humanas 
deviam ter habitos e costumcs identicos ou pelo menos 
analogos. Esta semelhança original explicar-se-hia natural- 
mente se constatassemos que taes communidades viveram 
sob o mesmo clima, em um mesmo meio, submettidas ás  
mesmas condiçóes de cxistencia. L evidente que n'este caso 
as mesmas causas produziriam o mesmo effeito ; a sua orga- 
n i ~ a ç a o  teria, pois, sido mais ou menos uniforme. 

Mas, não se conclua da hypothese possivel, postoque 
pouco provavel, da unidade mesologica para a negação do 
principio evolutivo; mesmo na doutrina de  Agassiz haveria 
tantas evoluções parciaes quantos os cei-itros admittidos, 
sendo sempre possivel coinprehender essas evoluções par- 
ciaes ii'uma formula mais geral da evolução. 

Todavia E certo que as descobertas rccentes confirmam as 
previsi)cs da sociologia. Ainda ha pouco tcrnpo E. Dupont, 
director do Museu de kIistoria Natural de  Eruxellas, pu- 
blicou um estudo intitulado: O homem considerado como 
fol-qa geologica firo+~.ia, onde se expende a mesma serie de  
consideraçfies. 

Quando se encontram pela primeira vez ossadas hu- 
manas nos depositos quaternarios descobrem-se circum- 
stancias que chamam a attençào; o grande nuinero de  
assadas contrasta com a sua ausencia completa nos terrenos 
anteriores: a existencia de utensilios, armas e ornamentos 
prova uma c i v i l i ~ a ~ ã o  relativamente adeantada. 

O homem ripparcce, pois, no I ~ O S S O  ~ a i z  bruscamente 
corno um recemvindo, um emigrante e não como um abo- 
rigene. D'onde veiu 2 Provavelmente de  ~ a i z c s  calidos 
onde atk então pcrinaneccu acantoado, como os grandes 
simios que náo podem viver no nosso clima. 
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Segundo o mesmo Dupont foi o uzo do jogo  que ori- 
ginou as primeiras communidades humanas; esta acqui- 
s i ~ ã o ,  diz elle, deu ao frugivoro uma força complementar 
das faculdades; por ella conseguiu transformar o seu re- 
gimen e espargir-se pelo globo, não estando ja desde esse 
momento obrigado a alimentar-se segundo as necessidades 
do seu regirnen natural e a limitar os seus habitos ás re- 
giões que o satisfaziam. 

É pois muito provavel, como adverte o citado critico do 
Mundo Legal, que as communidades primitivas, tendo os 
mesmos habitos de vida, a mesma dependencia de agentes 
naturaes, se pareçam tanto como as sociedades de formigas 
ou bandos de macacos, que pertencem a uma mesma 
especie. 

Não é, portanto, impossivel demonstrar a veracidade do 
primeiro axioma criticado, embora não seja possivel obter-se 
uma certeza experimental, pois que nos estudos prehisto- 
ricos a sciencia progride conjecturalrnente, como os natu- 
ralistas a respeito dos primeiros organismos, que appare- 
ceram a superficie do globo. 

Postos estes principios não 6 dificil responder as consi- 
deraçoes de Tarde. 

Ad a) Esta actualmente demonstrado que os selvagens, 
nossos contemporaneos, não representam precisamente o 
estado rudimentar da humariidade sendo por absoluto 
impossivel o isolamento. Já Spencer apresentou este argu- 
mento contra Sumner Mainei, argumento que de resto 
se apprehende facilmente. As dissemelhan~as ~rofundas ,  
que ha entre os selvagens, demonstram unicamente a diver- 
sidade de meio em que se realisou a lei da  transição do 
homogeneo para o heterogeneo. A proposito do segundo 
axioma desenvolveremos este ultimo asserto. 

1 Herbçrt Spencer, obr. cit., vol. 11, pugg. 7 I 7 c seg. 
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Tarde parece insinuar que a nossa theoria k refutada 
pelo contacto entre os diversos povos; ((se se admittir o 
contacto, adverte Tarde, attribuir-se-ha á imitação o que 
se pretende reduzir a evolução)); mas essa insinuação é 
infundada, porque explicamos a diversidade de  civilizaçao 
dos povos recorrendo á diversidade do meio que na sua 
accepção generica comprehende todos os contactos e in- 
fluencias inutuas. 

De resto, se ha arbitrio na reducção de todos os phe- 
nomenos d'esta ordem a evolução, muito mais arbitrio 
existe na generalização do principio imitativo, que, demon- 
stral-o-hemos, C infundada. 

Ad b)  A evolução suppõe um encadeamento regular de  
phases e metamorphoses que partem de uma phase inicial 
identica. E a presente diversidade dos selvagens nada 
demonstra em contrario. 

Mas, haverá consideraçóes que nos devam levar a ap- 
plicar a sociedade o ty+o evolução organica ou deveremos 
servir-nos da evolução aslronomica, l inguisttca ou myiho-  
logica?!  Não havera certo arbitrio na escolha da evolução 
organica? ! Eis a segunda difficulclade posta por Tarde. 

Para respondermos directamente julgan~os conveniente 
a n a l ~ s a r  a evolu~ào sideral, biologica e social (superorga- 
nica, como diz Greef) com o fim de demonstrar a nossa 
these. 

A lei da transição do homogeneo para o heterogeneo, 
da instabilidade do homogeneo, resulta da persistencia da 
força e desequilibrio continuo, que se produz no homogeneo 
pela sua desegual exposição as forças incidentes. Como 
6 possivel prever as forças incidentes sobre o homogeneo, 
tambem é provavel integrar n'uma formula as diversas 
phaçes da evolução ; por isso os astronomos encontram nas 
suas formulas a directriz dos movimentos sideraes. 

0 s  astronomos abandonaram por anti-scientifica a idcia 
do equilibrio estavel no universo e procuram çalclilar ap- 



proximadainente os effeitos da irradiaçiio do calor e da 
dispei-são do movimento nos mundos formados; chegam 
a definir o limite da evolução e o inicio da dissolução. 
Lecoq e Salmaun provaram que todos os corpos celestes 
do  systema solar thm identica origem e cada um d'elles 
desprendido da nebulosa primitiva começou de arrefecer 
de  modo directamente proporcional ao seu poder emissivo e 
distancia do sol, mas inversamente proporcional ao scu vo- 
lume. A lua, quarenta e nove vezes menor que a terra, ar- 
refece quarenta e nove vezes mais depressa ; cada um dos 
seus estados geologicos dura mais quarenta e nove annos 
do que  os estados geologicos terraqueos. 

P o r  estas e muitas outras considerações sobre o mesmo 
assumpto, admiravelmente deduzidas por Ardigo c Flam- 
marion ', v&-se que a evolução astronomica pocle w i -  pi-e- 
viamente determinada ein harmonia com o conhccimcnto 
da  persistencia da força sideral e energia das forças inci- 
dentes. 

Como applical-a aos phenomenos socides cujos [actores 
nunca podemos apreciar devidamente? O proprio Tarde 
reconhece a i~i~possibiliclade da prcfixnção correlativa. 

Analysemos a evolução biologica. 
Nos phenomenos biologicos náo se dá a mesma regula- 

ridade embora seja possivel determinar de modo geral as 
gi-andcs linhas do bios; todos os organismos, ve;,:tacs e 
anirilaes, atravessam a infancia, adolescencia e dccrcpi- 
tude, isto é, evolvem-se atk ao começo da sua dissolução. 

N;io e necessario insistir mais n'este ai-gumento para 
vermos que a evolução biologica se coaduna admiravel- 
mente com a evoliiçào social. 

A evoluçrio social, diz d'Agi~rinno, sU pocle sci- rnodclacla 

1 Ardigò, La Formazio>ic naturale nel farto de1 sistemasolavi., Padova, 
.1884, pag. I 64; Fla~marion. Dicu dans la Nature, Paris, r 883. 
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pela evoluçào biologica, porque os seus elementos sáo corpos 
VIVOS. 

Nno ha, pois, arbitrariedade nos nossos processos4. 
Ad c) Objecta Tarde:  os evoluciouistas caminham para 

a evolução sem ensaiarem previamente a imitação, exagge- 
rando de resto as seinelhanças entre os corpos de direito 
dos varios povos. 

Primeiramente : não exaggeramos semelhanças ; expli- 
camos as dissemelhanças pela diversidade das forças inci- 
dentes, que determinam a instabilidade do homogeneo. 

Mais : não comprehendemos os argumentos invocaclos 
por l'arde para demonstrar que a imitação e preferivel a 
evoluçào. ((Poderti Tarde contestar, argumenta d'Aguanilo, 
que a hereditariedade e a adaptação são susceptiveis de 
determinar os phenomenos sociaes? !)) 

Por  ultimo, corno ja observamos, a evolução compre- 
hende as transformaçóes imitativas de l'arde, embora não 
reconheçamos il'este argumento a f o r p  que lhe attribue 
Pietropaolo. 

Ad d) Esse argumento, desenvolvido profusamente por 
'Tarde, esta prejudicado. lieconhecida a impossibilidade 
de possuirinos um conceito exacto do estado intellectual 
das primeiros povos pelo estudo dos selvagens actuaes, 
ainda resta resolver uma infinidade de questóes intima- 
mente ligadas com o problema proposto. A transformação 
do anthropopitheco deu-se n'uma sb região ou simultanea- 
mente em muitas regiões do globo? Alelhor: 6 verdadeiro 
o monogenismo ou o p ~ l ~ g e ~ l i s ~ n o ?  

Tem alguma razão de ser os centros de Agassiz? ! 
Problemas sào estcs que Tarde necessita de resolver 

1 Lu Scienza de1 Diritto P u i v ~ t o ,  an. I, febb.-marz., I 89 1 ,  fasc. 11-i11 ; 
nov., fasc. xi; artt. de d'Aguanno e Pietropaolo (pagg. I 48 e seg. ; 644 
e seg.). 



antes de  adduzir a argumentação das Z'ransformaqões do 
Llil-eilo . 

Vamos analysar o segundo axioma de  Tarde. Antes de 
entrarmos directamente na sua critica 6 conveniente 
desenvolvermos um principio a que ja nos referimos por 
vezes e de  cuja nitida comprehensào resulta a diversidade 
quantitativa e qualitativa da evolução social e portanto 
juridica. 

A homogeneidade é uma condiqão de equilibrio instavel; 
a instabilidade do homoçeneo C evidentemente consequencia 
de as diversas partes de um aggregado homogeneo estarem 
expostas a forças dilferentes especifica e intensivamente. 
E nem se objecte que a homogeneidade perfeita não existe 
no mundo, porque o cstado incipiente, seja ou não homo- 
geneidade perfeita, nunca impede que se caminhe da menor 
para maior heterogeneidade. 

Como Spencer demonstra ', esta lei encontra-se realisada 
no  mundo inorganico e oi-ganico. 

S e  fosse possivel imaginar-se um estado homogeneo que 
recebesse a incidencia das mesmas forças que actuavam 
sobre outro estado, com certeza a evolução accentuar-se-hia 
na  mesma direcção, precisamente identica. Alas, como a 
variabilidadc constitue a caractei-istica essencial do mundo, 
não se realisa semelhante phenomeno, sendo portanto im- 
possivel encontrar duas evoluçócs identicas. 

Que importa, pois, que o direito francez e allemiío se 
tenham diffèi-enciado diversaincntc~ r 1  diversa dóse de 
direito romano e canonico, como cleincnto divergente na 
divei-sidade evolutiva, representa lorqas incidentes de  in- 
tensidade muito variada. Assim se explica o que succedeu 
ás legislações franceza e ingleza, etc. 

E nào se julgue que a s~rne t r i a  da evolução desapparece, 

1 Herbert Spencer, Les Premiers Princbpes, trad. por Cazcllee, 
RaSG* 429-46 I *  



pois que nos seus lineamentos mais geraes persiste sempre 
a mesma. 

Quanto a substituição da evolução pela imitação jh apu- 
ramos elementos bastantes para ser regeitada semelhante 
theoria. 

Concluindo : as instituições juridicas evolucionam-se 
como os institutos sociaes. F os codigos, crystallisações da  
ideia juridica, permanecerão immoveis? 

Demonstrámos anteriormente a necessidade de  reformar 
os estudos juridicos em harmonia com os progressos da 
anthropologia actual; seguidamente dissemos que o direito 
como qualquer outi-o organismo se encontrava subordinado 
ao principio da evoluçào. Nas nossas consideraçaes pen- 
savamos no direito como ideia, mais ou menos abstracta- 
mente, sem descermos parallelamente a analyse do direito 
escripto, codificado ; n'este intuito redigimos o presente 
capitulo, que deve considerar-se a concretisação dos prin- 
cipios theoricos proclamados anteriormente. 

Reconhece-se geralmente a necessidade ou pelo menos 
a utilidade indiscutivel de codificar o direito; Savigny foi 
vencido e assim deveria succeder em bem da sciencia. A 
natural evolução a que o direito esta sujeito com a modi- 
ficação das condições sociaes não k coarctada pelas formulas 
codificadas; ao contrario, se ha certa morosidade na codi- 
ficaçào dos novos principios forinados pelo progredir d a  
sciencia, n'isso devcmos reconhecer indiscutivel vantagem, 
pois 6 da maxima conveniencia que a sociedade não seja 
regida por leis ainda náo amadurecidas e referendadas pelo 
assentimento dos homens competentes. 

Muito de proposito nos referimos a este assumpto para 
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discutirmos uma doutrina ultimamente sustentada em 
Italia ; n'essa doutrina ha elementos intimamente connexos 
com ideias expendiclas i ~ a s  paginas d'esta introducc;ào; 
entendemos dever critical-a. 

Guglhielrno Perrcro escreveu para a Biblioteca Antro- 
pologico-Gizlridt'ca' um livro intitulado Siníboli  i n  i-ap- 
porto alla storia e Jilosojia de1 diriUo nlla psicolo<ria e 0 
alla sociologia9. Como se deduz da simples inscripcáo 
transcripta, o auctor propõe-se demonsti-ar a extraoi-di- 
naria importancia dos syrnbolos na historia, philosophia 
do direito, psychologia e socio1ogi;i. Iiispirado e cstit~lulado 
pela tentativa de l'aolo Marzolo 3, o auctor ITeri-cro analysa 
a genuina indole do syinbolo c dcscobre em todas as 
expressões symbolicas uma applicaçào da  lei do minimo 
esforço e inercia mental. 

A lei do minimo esforço domina todas as modalidades 
da actividade humana ; a philologia e a historia da huma- 
nidade demonstram a verdade d'esta leib;  nos trabalhos 
intellectuaes não se encontra i r ~ d i c a ~ á o  diversa, pois que 
um limitadissimo numero das nossas ideias 6 producto da 
reflexão voluntaria e attençào concenti-ada, devendo con- 
siderar-se geralmente os trabalhos mentaes como resultado 
das associações, que lentamente se formam no cerebro sob 
a influencia das sensações que experimentamos. O do- 
minio do inconsciente nos phenomenos mentaes & tão 
extensp e intcnso quanto desconhecido. O maritiheiro 
observa os horisontes e advinha a tempestade ; o sportsman 
conhece o psychos do cavallo; entretanto, se nenhum d'elles 
estudou inetereologia ou psychologia geral, ambos asso- 
ciaram elementos diversos ; depois de certo horisonte deter- 

1 Serie i r ,  vol. xix. 
2 Fratelli Hocca, Torino, i Qc) j ,  pâgg. 1 - 1  3 3 .  
3 Paolo Marzolo, S.zggio srri segni, Pisa, i 866. 
4 Çulhielmo Fcrrero, obr. cit., pagã. I e seg. 
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minado desencadea-se a borrasca; observando esse hori- 
sonte o marinheiro prognostica a tempestade, porque no 
seu psychos estão associadas estas duas ideias certo hori- 
sonte e tempestade imminente,'embora náo exista a con- 
sciencia de semelhante associação. Um processo iden t i~o  
se encontra em todos os raciocinios d'esta ordem. 

Outra demonstração da lei do minimo esforço encontra-se 
nas origens sociologicas de todas as instituições sociaes; 
os institutos, que hoje garantem a vida social, são for- 
mados historicamente, não devendo considerar-se resultado 
deliberado c consciente d'uma actividade intelligente. 

Nem nos admiremos da  generalidade da lei do minimo 
esforço ; o trabalho produz desintegrações de tecidos, ddres, 
a que as vezes não possivel resistir. 

A lei da  inercia mental k corollario da inercia da ma- 
teria; como ern physica se demonstra o repouso continuo 
de um corpo, que não seja dynamizado por qualquer mo- 
vimento, e em chimica a impossibilidade dos phenomenos 
cl~imicos sem a intervenção da  luz, calor, electricidade ou 
acção mechanica, assim os psychologvs verificam a impos- 
sibilidade do cerebro produzir ideias, imagens, etc., sem 
o movimento sensacional. O cerebro k inerte como qual- 
quer outro orgão ; apbs a acção das sensações surge a dyna- 
mogenilz, a excitação que determina uma sen- 
sação psychica muito intensa, isto k, uma corrente de  
movimento molecular, que, actuando sobre o cerebro, lhe 
communiia movimento e actividade. 

A lei das associações mentaes, principio supremo da acti- 
vidade psychica. pode reduzir-se ao aencionado principio 
da  inercia. A imagem, ideia ou sentimento não duram 
sempre, mas cahem progressivamente no olvido, do mesmo 
modo que todos os estados de coilsciencia, como pheno- 
menos naturaes, desapparecem com a sua energia inicial. 
Entretanto os estados de consciencia podem reviver, des- 
empenhando a associação no associanismo uma funcção 

E 



semelhante a da  luz, por exemplo, nas eambinaçõea chi* 
micas. 

Com a integraçáo da lei do minimo esforço e inercia 
mental forma-se o symbolo, que se comprehende facilmente 
sob uma f e i ç ~ o  naturalista ; longe de serem o resultado da 
investigações conscientes e premeditadas, os syrnboloa aps 
pareceram inconscieatemente i. 

Determinada a natureza do symbalo, Ferrero analysa-lha 
a physiopsychologia mediante o estudo dos symbolos pro- 
vativos, descriptivas, de sobrevivencia e reducção, ernotivos 
e mysticos (ideativos, ernotivas e ideo-emotivos)g; imma- 
diatamente ao estudo do atavisrno e pathologia do symbolo, 
desce as suas applicações psychosociologicas n'um capitulo 
intitulado: I1 simbolismo nel diritlo modersro3. 

A maxima paste das ideias juridicas consagradas nos 
çodigos modernos, quasi toda a Justiça deve considerar-sa 
uma integração coordenada de symbolos; os diversos ar- 
tigos de qualquer codigo são symbolas da Justiça. Com- 
prehendemos que a rigorosa applicaçào d'um arligo~sym- 
bolo aos casos mais frequentes previstos pelo legislador, 
seja a genuina expressão da Justiça; mas, apparecende 
uma hypothese imprevista e sendo o julgador obrigado a 
applicar um artigo, se o não considerar syrnbolo de Justiça, 
signal approximado e imperfeito da vontade do legisladw, 
commetter-se-ha necessariamente uma injustiça. 

E m  harmonia com estes principios a Justiça e as insti- 
tuições sociaes exigem : 

a) a abolição immediata e completa dos codigos; 
b )  o abandono dos principios juridicos, que são genera- 

lizações perigosas e causas determinantes de substituiçõeic 
de symbolos (arresti ideo-emotivi); 

1 Auct. c obr. cit., pagg. 7-1 7. 
Ibid., pagg. r7-I  17. 

8 Ibid,, pagg. I I 9-1 3 i. 
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c) creação de arbitros tirados de pessoas honestas e 
intelligentes, encarregados de julgar ex aequo et bono, 
baseados na auctoridade da sua consciencia ; 

d) abolição da magistratura. 

Eis summariamente exposta a doutrina de Ferrero, que 
criticamos em breves palavras. 

Na theoria symbolica de Ferrero ha muita verdade, que 
não deixaremos de evidenciar embora não concordemos 
com as suas ultimas conclusões; a lei do minima esforço 
e inercia mental constitue um facto averiguado nos domi- 
nios da physi~ps~chologia; do mesmo modo a physiw 
psychologia do symbolo parece seguramente determinada. 
Entretanto não será eivada de incertezas e duvidas a coa- 
clusão de que todos os phenomenos physiopsychologicos 
são dominados pelo associanismo 2 

Ribot ', n'um estudo notavel sobre a psychologia ingleza, 
confere egualmente a lei da associação uma importancia 
eminente. A lei mais geral, diz Ribot, que rege os pheno- 
menos psychologicos k a lei da associação. Pelo seu caracter 
comprehensivo k semelhante á lei da attracção no mundo 
physico. A associação póde dar-se, ou entre factos da 
mesma natureza : associação das sensações, ideias e voli~ões; 
ou entre factos de natureza diversa: associação dos senti- 
mentos com ideias, das sensações com as volições, etc. Os 
factos principaes, que servem de base a associação, encon- 
tram-se na semelhança e contiguidade. 

Apezar das auctoridades, que se inclinam ultimamente 
pela reducçào de todos os phenomenos psychicos at 
associação, achamos demasiadamente exclusiva seme- 
lhante doutrina, a não ser que confundamos a simples 

1 Ribot, La Psychologie Angtaise, 3.. ed., Paris, 1887, pap* 4"40 



rclação entre a sensação e a ideia correlativa com o phe- 
nomeno da associação, que deve ter uma extensão mais 
restricta. 

Rias, admitta-se ou não a doutrina da universalidade da  
associação, entretanto é certo que a conclusão a que Ferrero 
pretende chegar esta sempre prejudicada. E m  qualquer 
dos artigos do codigo civil encontra-se uma regra geral que 
abrange innumeras hypotheses, umas das quaes se adaptam 
perfeitamente ri universalidade do principio ahi assignado, 
emquanto outras se integram n'esse mesmo principio dou- 
trinario mediante certa elasticidade do artigo. Ferrero 
parece ter levantado a velha questão do espirito e da lettra 
da lei, sob uma fbrma nová, symbolica e diremos mesmo 
cheia do interesse que despertam sempre as questões psy- 
chologicas. O codigo civil portuguez previu razoavclinente 
a duvida de Ferrero ; o interprete não i! obrigado a integrar 
em qualquer formula civilista as hypotheses mais diver- 
gentes, inclusivé as hypotheses imprevistas ; se as questões 
sobre direitos e obrigações (art. 16.') não poderem ser 
resolvidas, ncrn pelo texto da lei, nem pelo seu espirito, 
nem pelos casos analogos, prevenidos em outras leis, serão 
decididas pelos principias de direito natural, conforme as 
circumstancias do caso. A exegese do artigo 16.' elaborada 
pelo sr. dr .  Chaves e Castro1 mais confirma a nossa critica 
do symbolismo do Ferrero. 

Não julgamos, pois, necessaria a suppressão dos codigos; 
não vemos, dizia em 1871 o Sr. dr.  Chaves e Castro criti- 
cando a eschola historica de Savigny, como possam emen- 
dar-se os defeitos do direito positivo por outros meios que 
não sejam os codigos. A codifica~áo é o verdadeiro meio 

1 Sr. dr. Chaves e Castro, Estudo sobre o Artigo xvr do Codigo Civil 
Borhrguez, Coimbra, I 87 r .  
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de  alliar com os principios da  razão o direito espontanea- 
mente manifestado pelos uzos e costumes dos povos ; deter- 
mina o direito e obrigações de cada um, reduzindo tudo 
a regras geraes e fixas; e obsta aos abuzos e ao ai-bitrio 
dos tribunaes, regulando e simplificaiido suas funcçóes, 
proporcionando a todos o conhecimento do direito, e mi- 
nistrando aos julgadores recursos para supprirem os casos 
omissos. A imperfeição dos codigos não prova contra a 
sua necessidade e utilidade, sendo que os actualmente 
existentes e que regem as nações civilisadas, se não attingem 
completamente o seu fim QO estado presente da  humani- 
dade, t&m pelo menos incontestaveis vantagens sobre o 
systema opposto, que opta por simples collecções de leis, 
não s6 deficientes, mas atk destituidas de um principio 
superior e fundamental a que suas disposições se subor- 
dinam methodicamente. 

Nenhum codigo è o termo da legislação de certo povo, 
antes deve ser reformado sempre que as necessidades so- 
ciaes o exijam. 

Ja se encontra resolvida a antiga questão, suscitada com 
tanto ardor no principio d'este seculo, relativa a conve- 
niencia ou inconveniencia de regular as variadissimas 
relações da vida civil nos estados modernos por meio da 
legislação escripta ou não escripta, codigos ou costumes. 
E essa questão foi extremamente fecunda em corollarios 
importantes, porque se reconheceu a suprema utilidade 
dos codigos na sociedade moderna, onde, desapparecendo 
a espontaneidade primitiva, a intima dependencia das ve- 
nerandas tradições dos antepassados, o profundo amor 
pelo espirito tradicional de parceria com certo terror sa- 
grado diante de todas as innova~ões, que parecem sym- 
bolizar ultrage a religião dos nossos maiores e offensa a 
inviolavel auctoridade do estado, o sopro do livre exame, 
nas scas primeiras ~ o n s e ~ u e n c i a s ,  quer tudo indagar, des- 
truir, renovar tudo. Os codigos, imprimindo um cunho 



certo e inalteravel a vontade do legislador, evitam as in- 
certezas e injustiças. 

N'estes termos resolve a questão o illustre professor da 
universidade de Roma, Cimbali '. 

A proposito poderia discutir-se a relação que deveria 
estabelecer-se entre o espirito e a lettra da lei, discussão 
que, tornada classica nos trabalhos de exegese biblica, atra- 
vessou para os arraiaes juridicos, encontrando na França 
antagonistas de primeira ordem, Mel-lin, que dava toda a 
força it lettra da lei, e Troplong, defensor incondicional 
do espirito da mesma lei. 

Ambos exaggeraram, porque a lettra e o espirito da lei, 
duas cousas diversas, completam-se e constituem o verda- 
deiro organismo juridico. 

Quanto ao abandono dos principias juridicos, crystal- 
lizados em certas formulas, niio seremos n6s quem deixe 
de censurar o abuso, que nos trabalhos forenses e deducções 
theoricas se commette diariamente, pretendendo resolver 
por uma formula demasiadamente archaica um conflicto 
determinado as vezes por condições sociaes emergentes da 
eivilização actual. 

Mas k necessario desconhecer o espirito utilitario do 
presente meio social, a influencia nefasta da politica nos 
mais graves problemas da actualidade, a subordinação das 
ideias e dos sentimentos mais sagrados ao dinheiro, ao 
interesse sempre egoista, a inclinação sempre crescente do 
espirito humano para prevaricar, 6 necessario desconhecer 
tudo isso para advogar a administração e distribuição da 
justiça por arbitros, tirados de pessoas honestas e intel- 
ligentes. Esse mesmo principio, com attribuições muito 
restrictas, encontra-se applicado em certa instituição, 

1 Enrico Cimbali, Lo Studio de1 Diritto Civile negli Stat i  Moderni, 
Prolueione ; a 5 gennaio I 88 I ,  pagg. I 5 e seg. 



que no conceito de todos as publicistas pede uma re- 
forma fundamental. Como ja dissemos, necessario que 
a norma legislativa se ericontre muito acima das paixões 
populares e da contingencia da honestidade çivica; o sancia 
eanctorum mais accommodado a semelhante mister são os 
cd igos  a que nos temos referido, 

Os arbitro9 cx aequo et bono existiram n'uma epocha 
em que a consciencia era mais branca e, principalmente, 
n'uma epocha em que náo havia legislaçâo codificada. 

Em conclusãc, : os codigos são necessarios mesmo depois 
da theoria symbolista de Ferrero. 

Anteriormente demonstramos a evolução do direito; ora, 
se os codigos são a concretizasão do direito, a vida das 
diversas legislaçõeç i: incontestavel. A legislação, diz Va- 
dalkpapale, move-se como a vida, como a sciencia, como 
nbs;  reguladora do deeenvolvimento das necessidades so- 
ciaes deve acompanhar-lhes o desenvolvimento. A història 
do direito confirma a verdade absoluta de semelhante 
principio, que não h uma imagem de rhetorica, mas a 
expressao da realidade social; com certeza as legislaçóes 
modernas differem das orientaes, gregas como da rornafia, 
não s6 quanto á sua organização e maior numero de insti- 
tutos sociaes, mas tambem quanto as relações juridicag, 
inspiradas por principios mais livres, mais puros e eguaes 
do que nos tempos passados. 

O direito e a legislação, incarnação methodica e syste- 
matica de diversas relações juridicas, d a vida, que se ma- 
nifesta na matetia prima das relaçõcs juridicas, o desenvol- 
vimento natural da actividade humana. Desenvolve-se o 
homem e as instituiçóes; muitas cahem em desuzo; fiascem 
outras. O legislador prudente elimina os orgãcrs que se 
arrastam, osorgàos atraphiadoç e accommoda os emergentes 
das novas condições sociaes ao meio em que tkm de func- 
cionar. 



LXXI I INTRODUCÇXO - RENOVAÇAO JURIDICA 

Admittindo-se, como dissemos, o evolucionismo juridico, 
implicitamente se subscreve a vida dos codigos; não se 
pode conceber o direito a não ser no seu momento dyna- 
mico, isto &, como desdobramento constante da vida dos 
povos. É inconcebivel um codigo immobilizado nos seus 
fundamentos, resistente ao progresso da sciencia e da vida, 
immutavel no meio do movimento universal. 

Alguns auctores, talvez influenciados pelo estacionamento 
d o  direito civil, sustentam que os cocligos civis devem per- 
manecer immoveis nas suas disposições relativas a vida do 
individuo e da  familia, emquanto não se alterarem as bases 
fundamentaes, que determinam essas mesmas relações 
jndividuaes e familiares. Outro tanto se não dá com os 
codigos commerciaes, porque os f~~ndamentos  das relações 
juridicas sào constituidos por phenomenos economicos, que 
variam constantemente. 

Antes de entrar directamente na analyse de semelhante 
doiitrina uma observação previa. Os maiores adversarios 
da codificação do direito civil encontram-se na allegação 
d'este argumento: o direito transforma-se a todos os mo- 
mentos e por isso não se deve codificar. Exaggeram um 
principio quc não podemos deixar de admittir quando 
exposto em termos habcis; entretanto citamos esse desvario 
como symptoma da verdade da nossa proposição. 

Não temos receio de admittir a objecção referida clcntro 
de limites razoriveis; as instituições de direito civil perma- 
necem ou devem permanecer immoveis, emquanto se não 
alterarem os principios fundamentaes; entretanto as relações 
d'essas instituições devem modificar-se harmonicamente 
com o progresso social, de modo a serem mais racionaes, 
humanas e livres do que tinham sido anteriormente. 
Assim 6 que, atravez das variações introduzidas pela 
evolução completa dos multi~lices factores do progresso 
social, os institutos da propriedade e d a  familia tc2m per- 
manecido sempre os mcsrnos, apezar das relações juridicas 
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resultantes do progresso acompanharem as nuances evo- 
lutivas. 

O direito k a vida, diz Cimbali; e como na vida, um 
motu-continuo, se transmutam alternativamente o numero 
e quantidade dos elementos constitutivos e, consequente- 
mente, o seu grau de integraçáo e especificação, assim no 
organismo do direito devem reflectir-se taes mutações; por 
causa da evolução devem, pois, transformar-se não a quan- 
tidade e numero dos institutos juridicos, mas as suas re- 
1ac;ões mutuas, estructura e distribuição respectivaL. 

Dcmais a organização das diversas materias do codigo 
não se deve julgar immutavel em vista da evolução; essa 
organização vai seguindo os tramites do progresso social. . 

E tambem certo que as novas condições economicas 
determinam ás vezes o apparecimento de institutos desco- 
nhecidos nos tempos contemporaneos d'outros modulos d a  
evoluçiio scientifica. Nas paginas d'este trabalho referir- 
nos-hemos a alguns d'esses institutos sociaes. 

D'este modo julgamos vingar a doutrina da  evoluçáo 
dos codigos, rhythmicamente com a natureza das instituições 
civis e da evolução. A mobilidade da vida ti inherente ao 
progresso humano de qualquer ordem; uma força myste- 
riosa arrasta as ideias a realizar-se e organizar-se no con- - 

juncto dos phenomenos sociaes, como se demonstra com o 
estudo da evolução historica. Quem sabe se, n'um futuro 
muito pi-oximo. tantas ideias socialistas mal esboçadas, 
hoje deficientemente comprehendidas, constituirão criterios 
indiscutiveis a luz dos quaes se devem elaborar os codigos 
civis? O labor iegislativo deve ser vivo em toda e qualquer ' 
nação; analysemos o melhor dos codigos no momento 
preciso da sua publicação, e enganarnos-hemos se o con- 
siderarmos um codigo-typo, uma perfeiçáo ideal9. 

1 Enrico Cimbali, Lo Sfudio de1 Diritto etc. ,  obr. cit., pag. 27. 
2 Vadala-Papale, I1 Codice Civile Italiano e la Scienza, Napoli, I 88 1, 

pagg. I g e seg. 



Esta doutrina não tem sido bem comprehendida e menos 
praticada nos nossos dias; basta lançarmos uma rapida 
vista sobre os codigos modernos informados por principios 
obliterados, immoveis no meio do r ò  fieri universal. Desde 
o momento em que os codigos, incorporações do direito 
sempre variavel, estilo sensivelmente immutaveis, C evi- 
dente que deve existir uma incongruencia entre a evolução 
do direito e a vida dos codigos. 

E realmente assim 6 ;  todos os publicistas se referem á 
inercia e esterilidade scieniifica, anemia intellectual e falta 
de originalidade, que, com rarissimas excepções, domina 
os trabalhos dos legisladores e commentadores europeus. 
O mesmo trabalho de  Laurent i redigido a pedido do mi- 
nistro da justiça, na Belgica, deixa muito a desejar; não 
queriamos que o conhecido commentador do Codigo de 
Napoleão reformasse profundamente o velho monumento 
dos jurisconsultos latinos mediante o criterio scientifico 
imperfeitamente demonstrado; entretanto não poucas ideias 
aproveitaveis, fermento incontestavel de progredimentos 
ulteriores, poderiam ser enxertadas na velha arvore, que 
-não protestem os naturalistas-rejuvenesceria a custa 
da seiva dos novos elementos. Laurent limitou-se todavia 
a introduzir pequeninas modificações, a que teremos ensejo 
de nos referir no decurso d'este trabalho, modificaçóes 
que em parte são completamente destituidas de alcance 
scientifico '. 

Ha annos tem-se manifestado certa reacçáo contra a men- 
cionada apathia juridica; o fbco d'onde irradia uma luz 
intensissima, que promette revolucionar a sciencia juridica, 
está nas universidades italianas, que parecem reclamar o 
direito de serem as primeiras no estudo da sciencia dos 

1 Lanrent, Avant-Projei de R k n s k  cit. 
8 Enrico Cirnbdí, i,# Nuum Fase dcl -tu CiviCe etc., obt. cit., 

pagg. r 1 - 1  4. 
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seus antepassados. Entre os revolucionarios da  jurispru- 
dencia não podemos deixar de mencionar Gabba, que a 
uma erudição pouco vulgar allia o decidido desejo de  
acompanhar o inovimento scientifico, posto não tenha a 
abnegação de sacrificar as velhas doutrinas a sorte da obra 
de Boccacio; é digna de ler-se a prelecção feita na univer- 
sidade de Pisa (1887-1888) sobre o conceito do direito civil 
e plano d'iima orientação systernatica nos estudos juri- 
dicos '; Chironi, a oricntaçào sociologica moderada a illu- 
minar as mais transcendentes difficuldades do codigo ita- 
liano 4 ;  Vadala-Papale, auctor d 'um livro notavel onde se 
indicam as principaes reformas a introduzir nos codigos 
europeus3; Cimbali, talvez o primeiro espirito da Italia 
moderna, tão cedo roubado ao progresso da  sciencia, que 
n'elle via a mais solida alavanca; não encontramos, entre 
os povos latinos, um espirito tão de molde a revolucionar 
os estudos de  direito civil; possuindo uma notavel enver- 
gadura sociologica, conhecedor dos mais intimos segredos 
litterarios, seguramente orientado nas principaes questões 
de  direito civil, Enrico Cimbali ataca de frente os velhos 
processos deruindo-os no meio da argumentação mais 
solida e as vezes a sombra d'uma ironia finissima'; Giu- 
seppe d'Aguanno, que resolve levantar a devida altura o 
elemento anthropologico n'um trabalho a que miudamente 
nos referimos" E, como estes, muitos outros professores 
italianos acompanham o primeiro movimento juridico do 
mundo. 

1 C. F. Gabba, Prolusione a1 Corso d i  Diritfo Ciuile nella R. Univer- 
sità d i  Pisa, Bologna, I 888. 

Chironi, Sociologia e Diritto Civile, Prolus. detta i1 a 5 nov., I 88 5 ,  
Torino, I 886. 

1 Vadalà-Papale, obr. cit. 
4 Enrico Cimbali, La Nuova Fase etc. ,  obr. cit.; Prolusione etc., 

obr. cit. 
5 D'Aguanno, L3 Genesi e L'Evolutione etc., obr. ut. 



E não decorrerão muitos annos sem que o fermento 
esplendido da  revolta intellectual do professorado italiano 
comece de produzir os seus resultados ; a critica de Tarde i 
esta destinada a levantar o incendio provocado pela dou- 
trina transalpina. 

Sabemos que ainda não chegou o momento opportuno 
para uma profunda e organica revolução scientifica do di- 
reito civil; previamente 6 indispensavel estudar o pheno- 
meno juridico civil como se estuda qualquer phenomeno 
da vida privada dos individuos; esta orientaçáo essencial- 
mente naturalista deixa muito a desejar sob o ponto de  
vista da sua realidade social ; a physiologia do direito ainda 
não foi substituida pela physiologia da sociedade. Um co- 
digo, como dizia Gabba, deve ser o espelho fiel da vida, 
isto e ,  das necessidades, habitos e tendencias do povo que 
por elle se tem de reger. Ora, semelhante espirito ainda 
não preside as codificações e interpretações juridicas res- 
pectivas. 

Procedem, entretanto, erradamente os que desprezam o 
criterio scientifico, como irrealizavel no momento presente, 
para se encantonareni dentro do commodo e estreito em- 
~ i r r s m o  dos codigos consagrados. Como resposta a seme- 
lhantes criticos é da maxima conveniencia dizer duas pa- 
lavras acerca do tentame de Bogisié. 

M. V. Bogisié, doutor em direito e philosophia, pro- 
fessor da  universidade de Odessa e conselheiro d'estado no 
impcrio da Russia, a convite do Imperador Nicolau, em 
cujo espirito encontraram echo as solicitações do Principe 
do Montenegro, redigiu um çodigo, que foi promulgado 
a 2 5  de março de 1888 e que ainda hoje vigora no men- 
cionado Principado; n'esse codigo encontram-se a~pl icados  
principias anteriormente referidos. Os trabalhos do creador 

1 Tarde, obr. cit, 



A VIDA DOS CODIGOS LXXV11 

do Landrecht prussiano, o distincto jurisperito Svarez, e 
a critica judiciosa de Karl Dickel, amtsrichter em Berlim, 
relativa ao codigo montenegrino, são outros tantos incita- 
mentos, que actuam sobre o ncsso espirito para susten- 
tarmos a possibilidade de existirem codigos informados pela 
orientação sociologica'. Mas fallemos mais de espaço do 
criterio de BogisiC. 

Desde o Gymnasio de Ragusa-Vecchia sua terra natal 
e lyceu de Santa Catharina em Veneza, atC as universi- 
dades de Vienna, Munich, Berlim e Paris, Bogisit com- 
pletou a sua educação scientifica cultivando o direito, 
philologia, philosophia, historia e ouvindo as sabias pre- 
lecções de Unger, Glaser, Arndts, von Stein (Vienna), 
Windscheid, Bluntschli, Doellinger (Munich), Gneist, Ru- 
dorff, Dirksen, Beseler, Bopp, Stahl, Lepsius, etc. (Berlim); 
em seguida percorreu algumas universidades na qualidade 
de professor de varios ramos do saber humano. 

Assim preparado iniciou em 1873 os estudos necessarios 
para a codificação montenegrina pelo conhecimento dos 
costumes slavos; como observa Dickel, BogisiC ~ a r t i u  da  
ideia de que deveria existir a maxima harmonia entre os 
costumes nacionaes e o codigo que estava encarregado de 
redigir; julgou indispensavel evitar o dualismo no direito, 
facilitar a fusão entre os elementos novos e os antigos, 
de modo que houvesse entre elles uma communicação 
reciproca e incessante; no caso contrario escrever-se-hia 
uma legislação que não correspondia as necessidades do 
povo. 

1 Revue C;én&al cit. ; hrt. do dr. Karl Dickel, Étude sur le Nouueau 
Code Civil  du Monténegro avec des remarques sur la codification en gC- 
néral et sur le nouveau projet de Code Civil  allemand, xiv an., 2.' fasc. 
(pagg. 127-243) ,  ?.=fase. (pagg. 227-243), 4.' fasc. (pagg. 33 1-3461, 
5 .e fasc. ( ~ a g g .  440-450)~  6: fasc. (pagg. 5 26-5 34) ; xv an., I ,' faeç. 
(pagg. 42-46). 



Devem proceder d'este modo os legisladores em cujo 
espirito predomina o idealismo mais accentuado e o senso 
pratico mais seguro; assim comprehendeu o legislador 
montenegrino. 

Em quasi todos os codigos modernos encontra-se uma 
harmonia surprehendente; a preoccupação dos antigos legis- 
ladores harmonizarem os codigos entre si e, portanto, com 
o supposto principio da justiça, encontra a devida sancção 
na antinomia, que as vezes surge entre uma disposição 
civil e os costumes locaes, entre a lei escripta e o direito 
vivo. Attendendo a estes principios pensou Bogisik, como 
Svarez, que devia conferir-se importancia extraordinaria 
as concepções populares do direito e que nunca se deveria 
preferir o direito estrangeiro ao direito nacional. k neces- 
sario introduzir o direito consuetudinario vigente no co- 
digo civil, deixal-o desenvolver-se e completar assim o 
direito escripto. 

Tambem é conveniente, observou Bogisié, subordinar 
as diversas legislações escriptas aos grandes principios, 
que constituem o direito dos povos modernos; d'este modo 
o legislador tem de ser conservador e progressivo, prestar 
culto a hereditariedade e adaptação na sua resultante- 
a selecção social. 

Harmonizando-sc com estes principios, acceitando alguns 
theoremas sociologicos, o intento de Bogisié mostra a pos- 
sibilidade de  uma reforma organica dos codigos existentes, 
embora as suas imperfeições demonstrem a inopportuni- 
dade de semelhante renovação juridica. A nbs, cumpre-nos 
preparar o terreno. 

Synthetizando as imperfeições que se encontram nos 
codigos modernos, poderemos sem ~ e r i g o  de sermos in- 
exactos reduzil-as as seguintes : 

a) falsidade de  principios fundamentaes; 
' 6) sua constituição anti-methodica e borganica; 
' c) deficiencia da  materia juridica. 
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Começamos de accentuar a falsidade dos principios fun- 
damentaes sobre que estão architectados os codigos mo- 
dernos. 

Os codigos civis vigentes, critica Cirnbali', tratando 
quasi por exclusivo do individuo humano sob o ponto 
de vista atomico e abstracto, procuram simplesmente re- 
gular, nas suas multiplas fbrmas, a variedade das relações 
individuaes; referem-se apenas a legislação privada indi- 
vidualista. Assim dominados tornam-se progressivamente 
menos accommodados as condições dos tempos modernos, 
em que o centro de vida e acção, desprendendo-se cada 
vez mais da unidade individual, passa com estonteadora 
rapidez para a unidade social. Qualquer tentativa de re- 
visão dos codigos modernos, que não se dirija principal- 
mente a reorganizar e reconstruir inteiramente sobre novas 
bases e com novos criterios o conteudo e estructura dos 
mesmos codigos, de modo a abraçar e disciplinar nos seus 
aspectos mais salientes qualquer phenomeno privado social 
como complemento necessario do phenomeno privado in- 
dividual, conjecturar-se-ha sempre esteril e infecunda. 

Vadala-Papale a lamenta que os codigos, até ao presente, 
tenham considerado homens e instituições sob o aspecto 
individualista e solitario, apezar de uns e outras se desen- 
volverem no meio da vida social, em resultado da lucta de 
tantas forças e de innumeras relações que caracterizam as 
epochas correlativas. É necessario, conclue Papale, substi- 
tuir o espirito individualista pelo espirito social. 

Çhironi 3, embora se mostre prudente em frente dos 
exaggeros individualista e socialista, nem por isso deixa de 
reconhecer a necessidade de animar os codigos pelo sopro 
socialista. 

1 Enrico Cimbali, La Nuova Fase etc., obr. cit., pagg. I I e seg, 
a Auct. e obr. cit., pagg. 26-42. 
3 Eba. 

e 



Mais tarde insistiremos demoradamente sobre este as- 
sumpto; limitamo-nos presentemente a referir que, sendo 
o direito um ramo da sociologia destinado a p r a n t i r  os 
diversos phenomenos sociaes, deveria revestir tambem um 
caracter socialista ou, mais moderadamente, um aspecto 
social. 

Muito se tem discutido o ordinamento dos codigos 
civis, o seu methodo e systema, assumpto a que nos refe- 
riremos no decurso d'esta introducção em capitulo espe- 
cial; 12 certo não se ter descoberto uma forrnùla, que resista 
a todas as criticas, como evidente o caracter inorganico, 
anti-scientifico das diversas ~ystemat iza~ões  existentes. 
Não podemos deixar de reconhecer importante essa re- 
forma dos codigos civis. Mais adeante explanaremos seme- 
lhante problema. 

E m  ultimo logar : o direito civil romano, conservado pela 
edade-media, inspirou o codigo de  Napoleão (1800-1804), 
que os estados neo-latinos tem trilhado mais ou menos 
servilmente. No proprio momento da sua publicação havia 
certa divergencia entre os preceitos legislativos e as con- 
dições sociaes do povo francez; hoje, porkm, que a reno- 
vação economica tem alterado todas as instituições, creando 
outras novas, impõe-se uma serie de reformas motivadas 
principalmente pelas theorias economicas. 

É i n d i ~ ~ e n s a v e l ,  observa Cimbali, inserir na doutrina 
de  um codigo civil todos os bens, que na actualidade con- 
stituem o inventario e patrimonio da sociedade moderna; 
a s  novas formas de propriedade immobiliaria : florestas, 
minas, correntes, telegraphos, vias-ferreas, operariado, 
fabricas, etc., como as immensas nuances da ~ropr iedade  
mobiliaria: instrumentos de lavoura, productos, merca- 
dorias; os bens immateriaes, como qualidades e aptidóes 
pessoaes, descobertas industriaes, productos artisticos e 
scientificos, etc., e outros tantos assumptos devem ser con- 
giderados pelo legislador prudente, não legislando gbstra- 



ctamente, mas considerando-as no meio da realidade so- 
cial l. 

Pondo de parte outras considerações, que, embora sobre 
este iniisino assumpto, melhor cahiráo n'outro capitulo 
do presente ensaio academico, vamos exp0r os theorcnlas 
dc Vadali-Papale, que n 'um futuro muito proximo terào 
uma realidade axiomatica : . 

I) Os codigos, até ao presente, consideraram os homens 
e as instituições no seu desenvolvimento individualista e 
solitario, embora uns e outras vivam uma vida social. Os 
codigos devem scguii- as fluctuações da vida social. 

2) Todas as i-elaqõcs sociaes devem ser legisladas para 
que a sua evolução se realize dentro de  normas constantes 
e todos os entes sociaes se desenvolvam harmonicamente 
dentro do estado. 

No capitulo immediato estudaremos uma questão natu- 
ralmeilte connexa com esta: qual o criterio fundamental 
da coditicação em direito civil? 

Que systema philosophico deve presidir a elaboração dos 
codigos? Se  na codificação da doutrina juridica devemos 
attendei. ao corpo scientifico dos preceitos juridicos, é in- 
tuitiva a necessidade de  discutir o systema philosophico 
sobre que devem mover-se as mais importantes como as 
mais secundarias disposições legislativas. 

Alguns auctores julgam impossivel subordinar a estru- 

1 Enrico Cimbali, obr. cit., pagg. 3 5 3 - 3  5 4 i Gabba, obr. cit., pagg. I 4 
e I 5 ; sr. dr. Jos6 Benevides, Contractos Commerciaes, Lisboa, I 892, 
pagg. vi e seg. 
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ctui-a de qualquer codigo civil a um systema scientifico; 
designadamente De Filippis e Pacifici-Mazzoni ', que parece 
defender a perfeição absoluta do codigo italiano, inclinam-se 
por seiiielhante doutrina. Julgamos da maxima conveniencia 
resolver esta questão previa discutindo a argumentação de  
Rlazzoili. 

Os systemas legislativo e scientifico, argumentam esses 
auctorcs, differem fundamentalmente pela diversidade de 
natureza, funcção e scopo respectivo; assim : 

a) A legislação C uma serie de preceitos, que regulam as 
relações juridicas; a sciencia juridica 6 o complexo orde- 
nado de  conhecimentos relativos ao direito. A sciencia 
explica a legislação pelas suas i-azõcs intrinsecas e expóe 
os preceitos mais coino verdades do que como normas 
obrigatorias da vida nas relações juridicas. D'aqui surgem 
consequencias muito importantes : a fbrma imperativa da 
lei é substituida pela expressão didactica do ensino; a 
sciencia occupa-se necessariamente de muitas coisas que o 
legislador prudente não devera inserir n'um codigo. 

b) O livro de  sciencia não e simples e claro como deve 
ser um codigo. cuja perfeição C proporcional a maior ou 
menor comprehensão nitida e clara das suas doutrinas ; ao 
inverso qualquer livro de  sciencia visa, sobretudo, a ser 
estudado por uma classe selecta de individuos. 

c) A coexistencia harmonica dos systemas legislativo e 
scientifico exige a realização de  condições que difficilmente 
se coordenam, por ser difficillimo, quasi impossivel seme- 
lhante phenomeno; assim a) a lei deve conservar o caracter 
imperativo que lhe convem, abandonando por systema o 
formalismo didactico proprio dos livros de sciencia ; b) nos 

1 Patifici-hlnzzoni, Istifuzioni di  Diuitto Civile Italiano, 3.' ed., Fi- 
renze, I 880, vol. I ,  introd., n . O  111, pagg. XIII-XVII; Vadalà-Papale, 
obr. cit., pag. 38. 
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codigos devem lançar-se preceitos juridicos e eliminar-se 
por completo as generalidades, infcuctiferas e assaz peri- 
gosas; c) convem que as formula6 juridicas, consideradas 
em separado ou no seu conjuncto, sejam simples, claras, 
iptelligiveis, de facil applicação ás variadas e incessantes 
exigencias da pratica, evitando-se as formulas exaggera- 
damente abstractas, organizadas longe da complexidade 
phenomenal, e as por excessivo concretas, formadas pela 
inixgração de varios empirismos estereis. Estes exaggeros 
afastam-se d o  verdadeiro criterio juridico. 

<I) O systema legislativo não deve coarctar o desenvol- 
vimento do direito, como sciencia e factor social. Um livro 
de  sciencia poderá ser completo no momento da sua publi- 
cação: um codigo, ao contrario, nunca pode estar completo, 
porque as leis progridem constantemente. 

k desoladora a in~pressão que desperta Pacifiei-Mazzoni 
n o  meio do movimento juridico i~obremente iniciado na 
sua patria; propõe-se defender o codigo civil italiano de 
todps os defeitos, qiic lhe assacam os critiços mais compe- 
tentes e iinparciaes. Jlais uma vez se reconhece que todo 
o progresso emerge da lucta entre o conserrantismo e a 
adaptac;áo; Pacifici-Alazzoni é um orgão notavel do con- 
servantismo. 

A polemica relativa ao fundamento philosophico 49s 
codigos necessita de ser bem posta; Pacifici-Mazzoni coin- 
prehendeu-a mal. A elabol-ação de um codigo pode ~ r i e n -  
tar-se por criterio scientifico sem todavia adoptar uma ex- 
posição didactica, a de qualquer livro de scieocia. Não se 
trata de identificar um codigo com qualquer trabalho di- 
dactico: isso seria desconhecer a funcçáo diversa desem- 
penhada por esses dois livros. Demonstrada theoricamente 
a verdade do individualismo, do contracto social ou do 
socialismo, deverão as diversas partes do codigo ser redi- 
gidas em harmonia com a theoria supposta verdadeira? . . 



Semelhante orientaçao nào quer dizer que se transformem 
os codigos em tratados de direito, mas que se inspirem na 
theoria philosophica vindicada nas escholas. A distincção 
fundamental entre a sciencia juridica e a legislação respe- 
ctiva C sempre indiscutivel; o caracter obrigatorio das leis 
de  modo nenhum se parece com o aspecto didactico da  
sciencia juridica, embora devam estar em perfeita corres- 
ponclencia. 

Alguns exemplos explicam lucidamente o nosso pensa- 
mento. Supponhamos que se demonstrava em theoria a 
necessidade do divorcio, a legitimidade do communismo 
e as consequencias beneficas da pi-escripçáo; um codigo, 
que se inspirasse nos dictames da sciencia, deveria consignar 
entre as suas disposições estes mesmos principias, embora 
nào demonstrasse especulativamçnte qualquer d'aquellas 
theses. 

A proposito: censuramos os legisladores que inserem, 
mesmo de passagcrn, algumas conclusões didacticas, dis- 
cutiveis, diversamente resolvidas pelos varios auctores. 
Procedimeiito tal esse, que acostuma o interprete bem 
intencionado it desprezar os restantes artigos do codigo 
como se devem desprezar certos enxertos scientificos, ás 
vezes muito infelizes, em quasi todos os codigos. 

Com estas considerações pulverizam-se terminantemente 
as objecções suscitadas por' Pacifici-Mazzoni. 

Devemos dizer que a doutrina d'este capitulo, embora 
exposta e desenvolvida por muitos nomes consagrados, 
ainda nrio foi, que saibamos, especialmente applicada ao 
fim a que nos dirigimos. Chironii, n'uma prelecção feita 
perante a Universidade de Turin, indicou o criterio que 
preside a concepção philosophica, ora expendida; mas, fel-o 

1 Auct. c obr. cit. 
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tão confusamente, que o espirito ao ler a ultima pagina 
d'esse trabalho fica perplexo sobre a doutrina que deva 
attributr ao laureado cathedratico. Ainda assim a inspi- 
raçáo d'este capitulo encontra-se na prelecção de Chironi. 

Nas disposições de um codigo civil, por diversa que seja 
a concepção do direito, encontram-se estes elementos: in- 
dividuo, familia e estado; a actividade juridica do homem 
origina-se no individuo, integra-se e completa-se na familia 
e desenvolve-se no estado; o individuo 6 germen e origem 
de todos os direitos do homem, a familia perpetiia a especie 
e no estado encontra o homem athmosphera consentanea 
ao seu drsenvolvimento. A vida individual, familiar e 
civil ou politica sco outras tantas espheras em que se evo- 
luciona a actividade juridica '. 

A exaggerada comprehensào dos phenomenos sociaes 
determinou o apparecimento de certas escholas a que nos 
referiremos; uns, contemplando o mechanismo social de 
modo excessivainente empirico, viram na sociedade uma 
simples reunião de individuos entregues aos pi-oprios ins- 
tinctos, varian~ente combinados entre si : B o individual2'smo, 
assim deilominado por assumir como ponto de  ai-tida a 
individualidade. Não poucos publicistas, fazendo excessivo 
uso da abstracção, concebem certo ideal da  sociedade civil 
e politica, procurando subordiilar as exigencias d'esse ideal 
o fim dos individuos e mais classes sociaes: é o socialismo 
na sua latitude maxiina; parte da noção do ente collectivo 
e social e da funcçào que deve desempenhar. Alguris ainda, 
os sectarios da theoria do contracto social, consideram a 
sociedade civil e politica como consequencia do consenso 
dos homens. sendo adinittido por todos que a familia, onde 
o individuo completa a sua actividade, 6 corollario d 'um 
contracto '. 

1 Carle, obr. cit. 
2 Ibid., pagg. 5 r 7 e seg. 
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Chironi, no estudo citado, refere-se ao individualismo, 
socialismo propriamente dito e socialismo empirico, des- 
prezando a theoria contractual, ainda modernamente resus- 
citada por liomens de primeira linha'. 

Escusado será insistir ria influencia que estas doutrinas 
philosophicas poderào exercer sobre a elaboração de  qual- 
quer codigo; nas paginas seguintes ver-se-ha que as prin- 
cipaes modificações a introduzir nos codigos modernos são 
cxigiclas pclo predominio crescente da theoria sociologica. 
Como diz Chironi, a discusçáo nào se restringe a esphera 
do direito civil, antes i: o resultado da  applicação d'uma 
lei mais geral sobre a evoluçáo: melhor, sobre a lei da  
evolução formulada para o organismo social, cuja regula- 
ridade e normalidade se objectivani no direito; a lei do  
6rganismo social deve exercei- absoluta influencia sobre a 
elaboi-ação do direito positivo 

Entremos no estudo critico das diversas theorias. 

O Individu~zlismo E a theoria juridica e social, que con- 
sidera a sociedade humana como resultado espontaneo da  
reunião dos individuos, que, combinando-se entre si sob a 
acção dos proprios instinctos e necessidades naturaes, ori- 
ginam as diversas fbrmas de aggi-egação social. Na socio- 
logia desempenha o individualismo funcçáo identica a do 
atomismo em scicncias naturaes; do mesmo modo que os 
atomos, iinpellidos por certa energia intima, se combinam 
de modo vario, produzindo a immensa variedade de coisas 
existentes e mutuamente coordenadas, a natureza, sem 
que alguma ideia preconcebida tenha presidido a infinita 
variedade das suas combinaç6es ; assim, segundo o indivi- 
dualismo, a sociedade humana seria o resultado da  reci- 

1 Chironi, obr. cit., pagg. 4-6. 
2 Ibid., pag. 4. 
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proca accommodação dos individuos, que, especie de atomos 
sociaes, sob o estimulo das pi-oprias necessidades, instinctos 
respectivos e influencias naturaes, se coinbinariain de di- 
verso modo, originando os variadissimos organismos poli- 
ticos l .  

A sociedade, observa Chironi ¶, considerada como orga- 
nismo, tem estructura e funcções analogas as do corpo 
humano; C identica a lei que preside a evolução d'essas 
duas entidades organicas: transiçàa de um estado de liomo- 
gencidade para outro de heterogeneidade, especializaçáo, 
individualizcição, comprovada pela lei da divisão do tra- 
balho. A i~ldividualiza~ão e integraçào correlativa eilcoo- 
tra-se confirmada pcla permuta de certos productos da 
actividade individual, que são consumidos pelos restantes 
homens, por outros productos que alimentam o individuo, 
naturalmente incapaz de produzir quanto consome. Com 
estas doutrinas somos levados a negar a existencia socio- 
logica do estado, cujos direitos, constituidos a custa dos 
individuos, se adinittcm como mal necessario no prosente 
estado transitorio. 

A doutrina individualista foi sustentada por Epicuro, 
IIobbes, Bentham, Stuart  Mil1 e Spencer ; Epicuro accom- 
modava o atomismo physico á sociedade civil c politica, 
definindo-a: conjuncto de individuos, que o instincto da 
utilidade propria levou a celebrar uma convenção obri- 
gando-se a não se offenderem reciprocamente; segundo 
IIobbes os homens, atomos sociaes, estimulados pela neces- 
sidade da propria conservação e defesa, abandonaram o 
estado de natureza anterior ao estado civil, mediante certo 
contracto em que se ob;igarain a não se lesarem mutuamente 
e a depositarem todos os seus direitos n'uma pessoa indi- 

1 Carle, obr. cit.,  pagç. 5 2 2  e scg. 
Auct. e ohr. cit., pag. 4. 



LXXXVIII I N T R O D U C Ç Ã O  - RENOVAÇÃO JURIDICA 

vidual ou collectiva, incumbida da conservação e defesa 
geral; Benthsim' julga a sociedade civil e politica uma 
reunião de  individuos, dcterininada pela força, e cujo in- 
tuito principal consiste em promover a felicidade commum; 
importante progresso experimentou o individu-1' ismo em 
Alill, cuja theoria integra no estado não sb a garantia da 
segurança e propriedade, mas tambem a maxima liberdade 
dos cidadãos. O mais notavel representante do individua- 
lismo moderno h LIei-bert Spenccr, que, n 'um livro notavel 
T h e  Inan ~ ~ c r s u s  lhe S la t e ,  sustenta as ultimas consequencias 
de semelhante doutrina. Toda a ai-gurnentação do fundador 
do evolucionismo organico se limita a opphr, como antidoto 
aos excessos do socialismo radical, as proposições indivi- 
dualistas. A intervenção do estado em todas as espheras 
da actividade humana, como querem os socialistas, promove 
um lamentavel retour azr t-v$e (a resurreição do regimen 
militar em vez do industrial), determina a escravidão uni- 
versal e accelera a degenerescencia da especie9. 

A historia da civilizaçiio demonstra que a humanidade 
atravessou dois periodos fundamentalmente distinctos, mili- 
tarismo e industrialisrno ; no militarismo o homem desem- 
penha as funcções respectivas, sob a pressão d'uma aucto- 
ridade, semelhantemente ao militar obrigado a cumprir as 
ordens do seu oficial ; com o advento da revolução franceza 
consolida-se o regimen da livre concorrencia, patenteando-se 
a todos, sem distincçrio, os vastissirnos hoi-isontes da in- 
dustria. Argumenta Spencer: a intervenção do estado pro- 
move uma evolução retrograda. approxima-nos do milita- 
rismo, quando vivemos em pleno industrialismo. O iinico 
meio de remediar este retrocesso é a eliminação do estado, 

1 Carle, obr. cit. pagg. 5 23-5 26; Bentham, Oez~vres par Dumont, 
Sophismes anurchiques. art .  I I .O, n . O  3 . O  (I, pag. 5 I 4). 

Herbert Spencer, The rnan verstcs the State, trad., Paris, 1888.  
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deixando aberto a todos o campo da lucta, que deve ser 
lealmente travada entice os homens, auxiliados pela robustez, 
talento e mais aptidões, unicas armas admittidas n'este 
struggle for Zqe. 

A existencia do estado, uma instituição muito complexa, 
traz comsigo innumeras despezas; o imposto com todas as 
suas tristissimas consequencias C inevitavel. Ora,  adverte 
Spencer, sou escravo desde o momento em que me obrigam 
a ceder uma parte da minha actividade individual em favor 
do rei, presidente de republica, assemblea nacional, etc. A 
pilula cxistc sempre, embora diversamente condimentada. 
O individualismo, consagrando a independencia individual, 
cornplctainente alheia a qualquer supposta protecção do 
estado, è o unico factor capaz de remediar a escravidão 
dos cidadãos dentro do regimen socialista. 

A sociedade 6 sempre uma ampliação organica do  indi- 
viduo ; não se encontram poucos similes entre a estructura 
e evolução do individuo e da sociedade ; esta these assume 
um caracter axiornatico nos dominios da sociologia e assim 
deveria acontecer, porque a sociedade não passa da reunião 
organica de individuos. Na vida domestica os auxilios 
prestados pelo chefe de familia aos filhos ainda infantes são 
proporcionaes á sua incapacidade relativa; mais tarde, 
quando assumem desenvolvimento completo, entram na 
lucta pela vida auxiliados   elos dons e talentos naturaes; 
a protecção dispensada   elo estado aos incapazes trazia, como 
consequencia necessaria, o triumpho dos inferiores, dos mais 
imperfeitamente orgaiiizados; a sociedade, que deve constar 
de Iioinens robustos e validos, converter-se-hia em breve 
trecho n'um asylo de invalidos. Eis mais outro corollario 
do socialismo, a degenerescencia da especie. 

E esta a araumentaçào de  Spencer, o primeiro cei-ebro 0 
da llnha de sabios; e, quando a argumetitação 
de semelhante sabio não convence, a doutriila esta natu- 
ralmente julgada. 



A discussão do iiidividualismo entra, incidentemente, no 
nosso exercicio academico ; não nos referimos, portanto, á 
critica minuciosa feita por Laveleye ', que se pi-opóe ana- 
lysar os variados argumentos referendados por Spencer, 
mas limitamo-nos a fazer urnas ligeiras c ~ n s i d c r a ~ õ e s ,  as 
bastantes, todavia, para despertar o assentimento dos cri- 
ticos despreoccupados. O principio do struggle for 1ifi e 
a selecção, como scu corollario necessario. encontram-se 
realisados não em todo e qualquer meio, mas em meios 
certos e determinados e o incio social, no estado em que se 
encontram as nações mais adiantadas, 6 reconhecidainente 
incompativel com esses phenoinenos. Nem sempre vencem 
os melhor organizados; as c ~ n t i n ~ e n c i a s  da fortuna, as 
consequencias do acaso, heranças, casainentos, etc., etc., 
eis outras tantas condições, que prohibem o struggle -for. 
lge na vida das sociedades, o que não quer dizer que, ac- 
commodado esse principio a diversa natureza dos pheno- 
menos sociaes, não seja capaz de uma realisação historica. 

Um defeito geral enferma a arguincntaçrio de Spencer, 
que julga remediar os inconvenientes do socialisrno intran- 
sigente e radical mediante o emprego do individualismo, 
quando é certo que a intervenção do estado, reprovada pelo 
individualismo, pode existir independentemente dos ex- 
cessos centralistas do socialisrno. A intervenção eficaz do 
estado é cornpativel com o regiincn industrial contraria- 
mente ao que affirrnam os individualistas. Spencer delira 
quando considera no dominio da escravidão a vigencia do 
imposto, sendo incontestavel que o imposto existe nas socie- 
dades bem organizadas do seculo xix, como se encontra nos 
simples organismos estudados pela biologia. Como na bio- 
logia se denomina cooperação ou solidariedade a conver- 

1 ,E'm. de Laveleye, Le Socialismc Contemporain. 6 . c  ed., i 89 r ,  
pagg. 375-402. 
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gencia de todos os orgãos para a funcção vital do organismo, 
assim em sociologia existe a categoria historica chamada 
imposio, expressão da solidariedade mencionada 1. 

A verdade social do anarchismo scientifico, como hnje 
se diz, a suppressão do estado exige uma perfeição incorn- 
pativel com a natureza humana: por maior latit~ide que 
se confira ao principio da hereditariedade, nunca o homern 
cohseguirli instinctivamente muitos actos deter- 
minados pela coacção d o  poder central. Como razoavel- 
mente adverte Chironi, a existencia do estado e contestada 
pela sociologia; admitte-se como mal necessario na pre- 
sehte situação transitoria que vamos atravessando; ou seja 
formado por direitos espoliados aos cidadãos ou se har- 
monize com a integridade jurídica dos individuos, a for- 
mação do estado k determinada pela lei da concentração 
que explica a transiçào organica de aggregados menores 
para aggregados maiores; por ultimo, ainda quando o 
progresso das sociedades permittisse a eliminação do estado, 
a moral desempenharia uma funcção nobilissima dirigindo 
sem coacção os homens e as sociedades no meio de uma 
harmonia paradisiaca. 

Concluindo: a demonstração do individualismo teria 
alguma importancia se nào existisse uma situação inter- 
media capaz de remediar os excessos do socialismo e do 
iildividualisino, o que ncio 6 verdade como teremos occasião 
de demonstrar. 

Chama-se theoria do contracto social a doutrina politica 
e social, que considera a sociedade resultado da convençào 
expressa e tacita da vontade de homens livres e eguaes, 

1 Herbert Spencer, Principes de Sociologie etc., cit., tom 11, pagg. I 0 5  
e seg. ; Ir'ssais de Moraie etc., cit., Essais de Politique etc., cit., pagg. r 7 x 
u seg. 
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que determinam o eslado social, renunciando a sua inde- 
pendencia natural i.  

Apparecem em Roma os germens d'esta doutrina, que 
foi notavelmente defendida por Languet e Altusio" tambem 
se encontram no mesmo terreno scientifico Iiugo Grocio, 
Locke e Rousseau. 

Dizia Grocio: o aggi-egado dos povos e a sua submissão 
a uin poder soberano suppõe a vontade expressa ou tacita 
d e  obedecer ás leis estabelecidas pela maioria ou poder 
soberano. Embora appai-cça o eshoco da theoria do  con- 
tracto, ainda não se fala do  estado de natureza antcrior ao 
estado de sociedade, nem do contracto explicito mediante 
o qual se operasse a transiçao do estado de  natureza para 
o de  sociedade b .  

Na concepção de  Locke a doutrina do coiltracto começa 
d e  systematizar-se; o estado de natureza anterior ao de 
sociedade não se pode dizer uma ideia completamente 
extranha a sua orientacão, embora semelhante estado de  
na.tureza se apresente eminentemente pacifico; é um estado 
em que os homens são livres e eguaes c que abandonam 
para encontrarem mais efficaz garantia contra os proprios 
naturaes 5. 

Deve-se a J. J. Rousseau a divulgação e sabia systema- 

1 J. j. Rousseau, Contrat Social, l iv.  I ,  capp. r e v. 
Cicero, De Republica, I ,  2 j i Carle, Le  Origin i  de1 Diritto Romano, 

Torino, I 888 ; La V i t a  de1 Diritto nei  stioi y p p o r t i  colla JTit;c Sociale, 
cit., pagg. 5 3 7 C scg. ; Guyau, L a  Morde  d'Efiicure et ses rapports avec 
les Doctrines Contel~iporzi~tes,  pagg. I 47 e seg. 

3 Forti, Istituziom' Civil i ,  I, pag. 468 ; Palma, Corso d i  Diritto 
Costi tz~zionale,  I ,  cap. 11, 3 ,  pag 76. 

4 Wugo Grocio, De jure belli ac fiacis. Prolog., 8 I 5 .  
5 I.ocke, ?&o Treatises of gover>znzent, London, r 7 7 2 ,  liv. i r ,  cap. VII, 

5 87, pag. 243; A. Fouillée, Histoire de l a  Philosophie, pagg. 3 3 1-3 34 ; 
Paul Janet, Histoire de lo Philosofiltie Morale et Politique, tom. 11, 
pag. 3 r o ; hlarion, Locke et sa Philosophie, Paris, I 878 .  
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tizaçào do contracto social. O estado de natureza, que pre- 
cedeu a organização permanente, c5 descripto como edade 
d'ouro, que contrasta tristeincnte com o estado de sociedade, 
onde reina a desegualdade, determinada principalmente 
pela pi,opriedade reconhecida por lei ; o contracto exprime 
não tanto a origem de facto como a de direito. No campo 
da realidade a primeira sociedade natural deveria ser a 
familia, modelo inicial da sociedade politica ; juridicamente, 
porém, nascendo os homens livres e eguaes, nunca poderiam 
ser constrangidos a vida social senão mediante o contracto; 
certamente opredominio da força pode determinar uma turba 
mulla de escravos, mas nunca uma sociedade civil e politica. 

E m  quanto os homens se preoccuparam simplesmente 
com a subsistencia não surgia a necessidade de uma socie- 
dade civil e politica, o que se impoz de modo inadiavel, 
apenas se manifestou a propriedade, pela cultura das terras, 
determinação de limites, etc. ; n'essas circumstancias a 
organização social tornou-se necessaria como garantia eilicaz 
e tutela indispensavel da propriedade. 

Não julguemos, a semelhança de alguns criticas, que pela 
theoria de Rousseau os homens alienavam a sua liberdade 
nas màos de uma pessoa individual ou collectiva, como 
sustentava Hobbes ; ao contrario, a liberdade individual 
não 6 um simples direito mas um dever im~reterivel ,  por 
considerações de qualquer ordem. 

N'esta como em muitas outras passagens, Rousseau so- 
phismava para sustentar os seus principias; embora os 
cidadãos não tivessem direito nem obrigação de alienar os 
seus direitos em favor d'uma pessoa individual ou collectiva, 
alienavam-nos em beneficio da communidade civil e poli- 
tica, lx~is  que a dausula principal de semelhante contracto 
seria a alienação total de cada contrahente, com todos os 
seus direitos, em beneficio de toda a communidade'. 

1 Carle, obr. cit. 



A doutrina de  Rousseau tcm sido condemnada pelos 
mais lidimos rcpreçentantes do pensamento humano ; na 
12rança, Comte, Littrk, 'l'aine e Renan;  na Allemanha, 
Ilegel, Strauss e o mais notavel jurisperito gei-manico, 
Bluntschli ; na Inglaterra 12i11, Spencer e Suinner iMaine; 
eis outros tantos adversarios do contracto social'. 

Não nos podemos demorar na critica da obra de l<ousseau 
e seus successores ; a vida do homem desde os primeiros 
tempos foi incontroversainentè social; affirina-o no mo- 
mento presente a paleontologia, como antcriormente se 
deduzia de um estudo consciencioso da natureza humana 
e aifirma-o de  modo tão energico que julgainos ocioso 
insistir em semelhante refutaçáo. 

Alodernamente A. Foi!illéc, obedccendo ao criterio con- 
ciliador, clue tem ensaiado em quasi todos os seus trabalhos, 
pretende harmonizar a theoria do organismo social com a 
d o  contracto, apresentando o scu organismo contractual. 
A integração da consciencia coritractual no organismo k 
perfeitamente compativel com as condições do  contracto e 
do organismo; o que confere, diz esse auctor, a qualquer 
corpo o seu caracter organico, estructura e funcçóes, o 
que o transforma n'um ser vivo, capaz de scntirnento e de 
movimento espontaneo, não deixa clc semelhante 
effcito pela addiçào de um novo attributo, a consciencia. 
Concebemos como o coração 130dcria funccionar, possuindo, 
entretanto, a consciencia dos impulsos cardiacos. 

Tirante Cai-le, que parece appro?ciinar-se do organismo 
contractual, nào conhecemos outros sectarios de semelhante 
canciliaçiio; do mesmo modo que adulterou as noções de 
liberdade e deterininisino para as conciliar, assim FouillCe 
viciou a coacepçào organica das sociedades e reduziu o 

1 A. Fouillée, L a  ScienceSocWle Cotzton~oraine,  Paris, I 885, Introd., 
pagg. IX-x. 
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cuntracto de Rousseau a urna simples coi-isciencia func- 
cional, tudo com o intuito de architectar uma theoria, uma 
pretendida conciliação, de que só ficou a phrase organismo 
conlractual. 

Ab~iramo-nos por ultimo do socialismo; do mesmo modo 
que Keybaud em 1S53 affirtnava absolutamente que já não 
havia socialistas, assim não procede temerariamente quem 
af i rmar  em nossos dias o dominio absoluto do socialismo; 
sob a fbrma de socialismo d'estado encontra-se nas cadeiras 
ministeriaes, como se assenta, com o nome de socialismo 
cathedratico, nas primeiras Universidades da  Europa; as- 
sumindo uma fbrrna violenta empolga os operarios de 
Andaluzia e produz os movimentos tristissimos, que estão 
na memoria de todos; e com o nome de socialismo catholico 
anima as intenções fraternaes dos mais devotados pastores 
allemães. Somos justos quando apregoamos o dominio uni- 
ve14sal do socialismo. A mesma Inglaterra individualista 
não deixou de receber com certo enthusiasmo as medidas 
socialistas de Henry George (Progress ancl I'overty) e Wal- 
lace (Land of Nationalization), apezar de tudo quanto tem 
escripto IIerbert Spencer. 

E comprehendem-se bem as determinantes de semelhante 
dolninio; como dizia o deputado Jocrg no parlamento al- 
lemão, quando se discutia o projecto de lei apresentado 
pelo governo do impcrio contra os socialistas: um movi- 
mento, quasi impcrceptivel a principio, se espalhou com 
rapidez inaudita. Somente podemos comprehender o desen- 
volvimcnto prodigioi« das doutrinas socialistas, conside- 
rando-as como conscquencia das modificaçóes profundas, 
que se introduziram nas condições economicas e sociaes da 
sociedade. A civilizaqão moderna tem a sua sombra, o 
socialismo. E a sombra não desapparecera emquanto não 
se transformar ~rofundarnente essa mesma civilização. O 
socialis~no não è um flagello especial da Allemanha, onde 
possue todavia o seu quartal-general ; C u m  mal universal. 



Não nos propomos criticar no momento presente todas 
as considerações invocadas pelos socialistas; a necessidade 
de augmentar as attribuições do estado harinonicamente 
com a celcridade das funcções nacionaes, o progressivo 
augmento da  renda em prejuizo do salario e do juro 
demonstrado com a formula P = S + R + J, os abusos dos 
capitalistas, cabalmente demonstrados, o augmento pro- 
gressivo da miseria, todos esses argumentos têm ainda 
algum valor, porque se nào ensaiou urna tentativa socia- 
lista ' . 

A verdadeira doutrina encontra-se talvez na conciliação 
do individualis~no com o socialismo; o exaggero indit i- 
dualista representa a importancia que se deve conferir . 
aos elementos individuaes, emquanto o socialismo traduz 
a necessidade da existencia do estado pelo mcnos corno 
elemento coordenador. 

1: nem se diga que a nossa doutrina i: insustentavel, 
pois que no actual' progresso scientifico são inadinissiveis 
os eclectismos de qualquer ordem. S e  não nos fortaleces- 
semos com a auctoridade de Chironi, bastaria lembrar- 
mo-nos de que a generalidade das soluções representam 
integrações em que entram elementos integrados. Não 
admira, pois, que a verdadeira doutrina se encontre na 
harmonia do individualismo com o socialismo. 

No capitulo anterior demonstrámos que na justa conci- 
liação das doutrinas individualistas e socialistas se encon- 

1 H. George, obr. cit.; sr. dr. Guilherme Moreira, O Lucro e a Questáo 
Economica, Coimbra, I 89 I ,  pagg. 3 I e seg. 



trava um criterio philosophico capaz de  nos orientar segu- 
ramente na codiiicação dos preceitos referentes as relações 
juridicas de ordem privada. A doutrina contractual, ou sob 
a fhrina rude como foi apreseiltada pelo publicista Rousseau, 
ou mesclada com a concepção organica de Fouillée, 6 sempre 
inadmissivel. 

ASfirmAmos anteriormente, que a sociedade era um or- 
ganismo, atravessando modulos variadissimos, desde um 
estado de  hoinogeneidade indefinida e incoherente ate 
ao estado de  heterogeneidade definida e coherente. Ser9 
pos$vel estabelecer, em serie, o predominio successivo 
dos dois elementos: individualismo e socialismo, a que nos 
referimos anteriormente, na systematização codificada do 
direito Z ' 

Como k visivel, não nos prcoccupamos com a theoria 
contractual, porque hoje se encontra abandonada, não pos- 
suiildo, mesmo no ramo especial do direito de que nos oc- 
cupainos, a iinportai~cia de quc gosa em direito constitu- 
cional. 

O descnvolvimcnto prodigioso, que assumiram c s ~ ~ i d o s  
d'esta ordem na Italia e, as notavcis inves- 
tigaGões de  Cimbali, que procuraremos reproduzir n'este 
capitulo, pci-mittem-nos formular com verdade a successáo 
do predo~ni i~io  d'estes diversos elementos. 

Sào ti-es os pci-iodos que atravessa o criterio fundamental 
das codificações; a esses trcs pe r iodo~  correspondem tambem 
monumentos juridicos diversos. 

1 Parece á primeira vista, que a maieria dos capitulas iv e v C iden- 
ticn; meditando-se algum tempo reconhece-se, que, embora se admitta 
como critcrio philosophico das codificações o individualismo ou o SO- 

cialismo, o codigo privado póde ser individual ou social, confornic se 
tomarem ou náo na devida consideração os progressos da industria mo- 
derna. Achamos conlirmadii a nossa doutrina por Vadalà-Papale (art. Di- 
r i t to  I ' r i v ~ t o  e Codice Privato Sociale, na Kev. cit., fasc. I, pag. 7). 

G 
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I) A forma primitiva de confusão e completa absorpçáo 
d o  elemcnto individual pelo social, symptomatisada na  
nrdein ecoriomica pela ausencia completa de  qualquer in- 
dustr ia;  

11) A fbrma sccunclai-ia de distincçáo e completa eman- 
cipacão do  elemcnto individual d o  dominio exercido pelo 
elemcnto social; n'este periodo desenvolve-se a pequena 
industria ; 

111) A ultima f i~ rma  de  reconciliação e reintegração d o  
elemento individual no eleinento social, coeva do  prodi- 
gioso desenvolvimento d a  grande industria. % 

N'este capitulo propomo-nos estudar, embora muito syn- 
theticamente, estes tres periodos. 

I )  Direito oonsuetudfnario 

E' muito hypothctico e unicamente conjectura1 tudo 
quanto se affirina a pi-oposito do  primitivo estado dos 
homens em sociedade. Parece, entretanto, assente, que  os 
primeiros homens, constituindo pequenos agrupamentos e 
reconhecendo a impossibilidaclc de  equilibrar as  suas neces- 
sidades com as faculdades proprias, realizaram em grande 
escala o principio da  cooperaçao. A actividade do  aggre- 
gado vencia emprezas, superiores As faculdades individuaes; 
poi- isso mesmo, em virtude da  subordinaçáo dos coope- 
radores a prosperidade do  aggregado, a personalidade, e m  
vez dc  autonoma, era dependente; a propriedade, em vez 
de  privada e exclusiva, era commum c collectiva. As  neces- 
sidades siinplcs e uiiiformes provocavam tainbem operações 
d a  mesma natureza. 

Tirante as  contendas frequentemente travadas entre a s  
varias tribus, nada mais occupava a actividade dos homens 
primitivos alem d a  agricultura, caça, pesca, etc. A lucta 
constante emprehendida contra a natureza e contra os 
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outros homens determinou a organização militar ein que 
se accentuava o regiincn obrigatorio, ao contrario do que  
succede no industi-ialismo, determinado pelo principio da 
livre concorrencia. As operações correlativas a este estado 
de  coisas continuaram emquanto subsistiram as mesmas 
causas e ainda exerceram a sua intluencia ulterior, quando 
a utilização dos anirnaes domcsticos e a rude cultura cx- 
tensiva do terreno minoraram a sorte dos homens. 

As operações cominerciaes reduziam-se A simples troca 
de umas coisas por outras; permutavam-sc os objectos em 
harmonia com a satisfacçrio das n ~ c ~ s s i d a d c s  dos permu- 
tantes, necessidades que in'alteravelinente a 
noçào do valor. O genero pecus, geralmente considerado 
e estimado por todos os homens, constituia padrão de  
valor; d'ahi vem, talvez, o substantivo latino pecunia. 

Este periodo primitivo, atravessado por todos os povos 
qii . tivcram urna infancia na sua  histeria, 6 caracterizado 
pela h ~ r n o ~ e n e i d a d e ,  sin~plicidaclc, e regularidade mara- 
vilhosas nos actos e I-clações da vida civil, resultado e ex- 
pressão sitnultanea da espontaneidade congenita, instincto 
imitativo e amor profundo consagrado a herança dos pro- 
genitores, como manifestação do terror sagrado, quasi offensa 
da  religião dos deuses, que desperta qualquer tentativa de  
novidade no seio das instituiçses do passado. Llurantc seme- 
lhante momento historico, que comprehende muitos se- 
culos, as normas reguladoras das relaçócs sociaes irrompem 
espontancas da consciencia do povo, ao mesmo tempo Ic- 
gislador e ministro. 

1 Enrico Cirnbali, La Nuova Fase de1 Dârâtto Civile ctc. cit., pagg. I G 
e s e g . ;  lierbert Spencer, Principes de Sociologk etc. cit., to111. 1 1 ;  

Molinari, ~'Évolu t ion  ecottornique du dix-neuviime sikcle, Pariu, i 880, 
pagg. I 74 e seg. . . 



0 s  direitos e os deveres dos homens são quasi perfeita- 
ineiitc eguacs em numero e qualidade, tirante a situação 
especial, preeminente, dos chefes dos di~lersos aggregados; 
a egualdade de direitos e deveres sb desappai-ece com a 
diffcrenciação de funcções dentro dos aggregados. Como 
6 de facil comprehensão, esses mesmos direitos e deveres 
são especialmente garantidos pelos costumes : diuturni mores 
consensii zitentium comt>robali; náo ha leis escriptas '. 

11) Dodigo de direito privado individual 

No pcriodo anterior encontramos a personalidade indi- 
vidual absorvida pela unidade social, um aggregado de  
qualquer ordem: contemporaneo de tal absorpçáo, existe o 
direito consuctudinario. 

Primitivamente eram frequentes os pequenos agi-upa- 
mentos; mais tarde as necessidades da guerra e o amor 
da paz determinaram as associações dc  povos. A guerra 
torna-se menos frequente e, de  chnseguinte, a liberdade 
individual começa de manifest~r-se mais ei'ficaziuente; surge 
tarnbem a propriedade em semelhantes circuinstancias; o 
desenvolviinento da  propriedade particular, producto d o  
trabalho individual, determina a cultura intensiva das 
tcrras e, inediatanicnte, origina as pcquenas industrias. 

O augmento progressivo da liberdade individual e, cumu- 
lativamente, da propriedaclc privadU faz cessar gradual- 
mente a uniformidade e regularidade originaria das neces- 
sidades, actos e relações soci:ies e determina uma differen- 
ciaçáo de todos os actos e funcções, occasionando 
uma crescentc diversidade e irregularidade de necessidades, 
relações e funcçdcs sociacs. i1 successiva especiiicaçáo das 

1 H. Sumner Mainc, L'Ancien Droif  ctc .  cit. 



necessidades e funcçõcs, em rcsultado+do auçmeilto da  liber- 
dade e propriedade individual, enfraquece o clominio d o  
direito cons~ietudiiiario, producto immediato e espontaneo 
d a  consciencia popular, e prepara o advento da  lei escri$tn, 
trabalho reflexo e niediato do  legislador, que,  i i - i t~ i -~ rc -  
tando directamente as tendencias, necessidades e aspirações 
d a  consciencia popular, si. apresenta como orgào supi-emo 
e modci-ador. 

R,lstn attender a que as normas legislativas, nascidas e 
$roroc.idas pelas necessidades sociaes, tem por fim a sua 
re;=Lilaincntaçáo, para nos convencermos d e  que devem re- 
vestir inalteravelmente u m  caracter especial, como espe- 
ciaes sáo as variadas e variaveis condições sociacs : sendo 
certo, que  as  neccssidadcs sociaes augmentam diariamente 
em harmonia com as conquistas d a  civilização, como 6 incon- 
testavel, que todas as  necessidades sociaes devem ser correla- 
tivnmente reguladas por leis, é tambcm indiscutivcl o corol- 
13' que admitte a formaçào quotidiana dc  novas leis, ex- 
pi-L +s;io de necessidades novas. N'eate movimento rhythmico 
das leis e necessidades, vencem-se obstaculos de  primeira 
ordem opposiçáo que  os povos offerecem ao abanclono 
do  velho direito consuetudinario e a adopção de  novos 
processos. Comprehende-se de  nloclo facil a apparição 
crescente de  novas normas, i s  vczes coiitraclictoriaes e, quasi 
sempre, inintelligiveis, como são de clificil comprehensão 
as relações sociaes a que  se referem. 

Na impossibilidade d o  legislaclor previdente regular inal- 
teravelmei-itc todas as  relações sociaes, incumbi: uma parte 
supplementar do  officio legislativo ao magistrado, que,  preoc- 
cupado apenas com a necessidade de  descobrir a s  normas le- 
gi~lat ivas das ultimas necessidades sociaes, cria insensivel- 
menti: uma serie d e  novas providencias, que transformam 
pouco a pouco a legislação vigente. Esta f u n c ~ á o  irinova- 
dora do magistrado, ostentando apparentemente o insa-  
ciavel desejo d e  conservar a tradição, foi notavelmente 



exercida em Roma pelo pretor, na edade media pelos glos- 
sarios, na França pelos pai-lamentos, em Genova e no 
Piemonte pelo senado, em Napoles pelo sacro conselho real, 
nas provincias pontificias pela Rota, na Allemanha e Austria 
pelas camai-as, cdrtes e tribunaes de justiça; todos estes 

. . 
institutos, servindo-se de um importante poder desi:ric~o- 
nario na interpretação das leis, estatutos e costumes, ás 
vezes antinomicos, prepararam a formação dos codigos 
modernos. 

Este periodo de desenvolviinento espontaneo, multiforme 
e incessante na vida do direito, desdobra-se sob a acção 
da liberdade e propriedade individual e proporciona o pro- 
gresso da pequena industi-ia, da propriedade particular 
e, portanto, do escambo e divisão do trabalho. Embora 
sejam extremamente complexas c fluctuantcs as fbi-mas da 
pequena industria, 6 incontestavel que o trabalho nianual 
constitue o principal agente da pi-oducção, e a força phy- 
sica do homem c do animal representa o vehiculo cornmum 
dosproductos; a moccla, oinstrumento 01-clinariodo escambo; 
os bens materiaes, a origem universal da riqueza, a eman- 
cipação progressiva do  homcm relativamente ao dominio 
do  aggregado, a aspiração constailtc de todos. Rclativa- 
mente a esta ~iltiina aspiração. se o homein é um .inimal 
social, jáinais se poderrilibcrtar complctainente da influencia 
da sociedade; entretanto, são coisas muito diversas a subor- 
dinação do cidadão ao dominio absoluto e por vezes des- 
potico do aggregado ou a dependencia razoavel e mode- 
rada em que o homem se encontra dos elementos sociaes. 
Comprehende-se d'cste modo como, na permanencia da  
convivencia social, os vinculos caracteristicos do primeiro 
periodo v50 enfi-aq~iecendo pouco a pouco. . . A experiencia das tentativas ensaiadas no descnvolvi- 
mento P r ~ g r ~ ~ ~ i ~ ~  da ; l i t i l  icladc humana, emancil):indo o 
homein da escrrividiio clci iidt~ii-eza e do seu semc~llinnte, 
diriiinuiu a variabilidade das relaçóes socincç, que tornou 
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mais consistentes, estaveis e regulares. Alem das conclusões, 
a que os homens tinham chegado apbs a experiencia d e  
varias leis escriptas, a solução da autonomia pessoal, nas 
suas consequencias especulativas (a liberdade) e pi-aticas 
(a pi-opriedadc), naturalmente accentuava a orientaçuo das 
condições sociaes, no sentido de corroborar e promover a 
inaxiina expansão individual. Xa sociologia, como na bio- 
logia, todos os movimentos são successivamente producto 
de  acqão e reacção, egual e contraria; a epocha de  ani- 
quilamento da liberdade individual no meio e cm bene- 
ficio dos aggregados foi seguida d'uma compi-ehensào exag- 
gerada e isolada do interesse individual. A esta diversa 
comprehensào das relações sociaes deveria corresponder 
uma differenciaçào do processo legislativo, no senticlo de 
unificar a legislação em harmonia com a convcrgencia das 
condições sociaes. O periodo da codificaçào appai-ece, pois, 
quando se encerra o cyclo do movimento e prodiicçao 
espontanea, apbs o periodo das tentativas incertas e da  
expansão illimitada em todas as espheras juridicas. 

O trabalho minucioso, de detalhes, de analyse, & coroado 
pela laboraçáo fecunda e elevada da synthesc, que integra as 
descobertas da analyse, moldando-as segundo um criterio 
de  unidade e continuidade, que 6 possivel divisar atravez 
da variedade e descontinuidade dos phenomenos sociaes. 

O reconhecimento dos direitos individuaes e obrigações 
correlativas, desconhecidas nas primeiras civilizaçóes, co- 
meçou de alfirinar-sc na velha Grecia depois do  appare- 
cimento do individualismo, revestindo em Roma, pela sua 
incarnaçào em monumentos legislativos, a importnncia 
conferida aos principios philosophicos; uma exacta com- 
prehensão da historia de Roma mostra-nos a lucta pei-ma- 
nente entre as varias ordens, entre os povos vencidos e a 
cidade vencedora, lucta sempre orientada pela conquista 
d a  liberdade e propriedade individual em ,todas as suas 
manifestações. Com o terminar da força expansiva da con- 
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quistadora Roma coincide o termo do progresso legislativo, 
cabendo a Justiniano a honra suprema de transrnittir aos 
vindouros o codigo de  todas as normas legislativas formu- 
ladas em Roma, sob a influencia de um criterio pronun- 
ciadamente individualista. Eis o extraordinario valoi- da  
obra de Justiniano, que, depois de ter exercido universal 
dominio na meia eclade, ainda inspirou, como ja tivemos 
ensejo de evidenciar, o maior numero de prescripçóes dos 
codigos modernos. 

Todos os legisladores modernos admittem o principio 
de que o individuo é o unico e verdadeiro ser real da  hu- 
manidade, que encontra a sua natural integraçào na familia; 
por isso occupam-sc apenas do mesmo individuo, como 
sujeito absoluto de direitos, e, subordinadamente, da fa- 
inilia, como centro legitimo e habitual em que se desclol>ram 
as relações variadas da sua actividade civil. Nos codigos 
respectivos consagra-se a devida importancia dos bens ma- 
teriaes, como elementos vulgarmente constitutivos da pro- 
~ r i e d a d e ,  preferindo-se a propriedade imrnobiliaria a mo- 
biliaria ; permitte-se ao indivicluo usar e abusar sem limites 
da sua propriedade e actividade, reputando-o principio e fim 
de todas as complexas relaçoes sociaes; as limitações, que 
se encontram, são estabelecidas a favor da familia e essas 
mesmas deixam muito a desejar. Relativamente aos con- 
trnctos, poucos typos se regulam alem dos que ten-i por 
objecto a transmissão ou o goso, com ou sem equivalencia, 
dos bens materiaes; este typo de contractos presuppc,e ou 
requer o auxilio do trabalho manual e exige, como condição 

a transmissão monetaria. 

111) Codigo do direito privado sooial 

Chegados ri este pcriodo da evoluçào da humanidade, 
que pretendemos bosquejat., tendo sempre 110 devido apreco 
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os acanhados horisontes d e  u m  trabalho d'esta ordem, 
necessitamos de  reatar o fio das nossas consideraçóes. A 
subordinaç%o da  autonomia individual a autonomia do  ag- 
gregado determinou o vigor do  direito consuetudinario; 
em seguida. vista a convergencia individualista, que pro- 
visoriamente appi-oxiinou as variadas condições sociaes, 
surgiram as leis codificadas. 

Propositadamente dissemos que  a convergencia indivi- 
dualista do  segundo periodo preparava a approximaçáo 
das condiçóes sociaes, mas ~rov isor ian~ente .  Ninguem du- 
vida que, terminado o dominio absoluto d a  natureza e 
d o  homem ou grupo de  homens, admittida e garantida 
nas leis a plena liberdade individual, nas mais diversas 
manifcstnções especulativas e praticas, todos os sujeitos 
d e  direitos e obrigaçócs se encontraram dispostos por 
certa uniformidade; no vastissimo campo da  industria 
todos podiam entrar  em competencia, empregando os 
seus talentos, recursos e faculdades de  toda a ordem. 
I<' este o proprio symptoma fundamental d a  transiçào d o  
militarismo para o industi-ialismo, respectivamente cara- 
cterizados pelo prcdominio do  occ i~ i t a l  e frontal (Gra- 
tiolct). 

Ninguem julgue, entretanto, que a esta egualdadc po- 
tencial, iilha da  egual garantia das liberdades individilaes, 
corrcsponde uma egualdade final e completa; não o per- 
initte - contradicção apparente !-essa mesma egualdade. 
O triuinpho d o  i~idividualismo, nas multiplas espheras d a  
actividade humana,  suscitou no individuo, restituido a sua  
indepcndencia natural,  a necessidade imperiosa .de tentar  
caminhos totalmente desconhecidos. Antes de  terem desap- 
parecido por completo as consequencias das desegualdades, 
contemporaneas d o  primeiro periodo, encontram-se novas 
causas d e  d e ~ e ~ u a l d a d c s  sociaes, creadas pelo impulso ir- 
i -esis t i~t l  d o  interesse privado, estimulado e fecundado 
pelos progressos quotidianos das sciencias ~ h ~ s i c a s ,  que 
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patentealn ao homem o valor c effeitos desconhecidos das 
forças e agentes natui-aes. 

Julgava-se que  os principio5 sanccionados pelo imponente 
movimento de  1789 traziam comsigo uma apreciavel egual- 
dade social c a expei-iencia dos nossos dias mostra-nos pre- 
cisamente o contrario. Esta these, notavelmente siisten- 
tada por IIenry George, 6 de  uma verdade lancinante. 

Como tivemos occasião de  observai. os mais importantes 
factores d a  producção e circulação eram a força physica 
d o  homem e do  animal, que  no decurso dos annos foi 
substituida pela força mechanica dos agentes naturaes, 
aproveitada como instrumento poderosissiino de  producção 
e circulação. Os  que  têm ao seu serviço as vantagens in- 
calculaveis dos agentes naturaes alcançam visivel superio- 
ridade compai-ados coin os que  promovem a producção e cir- 
culação, auxiliados apenas pela limitadissima cooperaqno das 
forçasproprias, ou, cumulativan~ente,dasforçasdosanirnaes. 
E, se o valor dos productos augmenta ou  diminue, eni har- 
monia com a energia consumida na produccáo e circulação 
correlativa, que vantagem incomprehensivel não a l ~ a n ç a  

orço sobre o productor, que  cultiva as  industrias coin o e. f 
d o  seu braço, o industrial, favorecido pela dy11amic.i dos 
agentes naturaes, que  centuplicam a energia individual! 
]>'aqui a consequençia iinrnediata de um abaixamento sen- 
sivel d e  valor nos productos, proporcionalmente a menor 
¶umt idade  d e  trabalho nccessario prir'i os crear. 

Esta mutação das condições sociacs, principalmente das  
condições economicas, devida i intervençrio dos agentes 
naturaes; traz comsigo uma serie de t ransforma~òes  cor- 
respondentes, relativas a proporçào em que  intervêm os 
factores da proclucçáo, diminuindo successivamci~tc o tra- 
balho deante da  gencralizaç50 do  capital, e concernentes 
i e economia dos bens qiic sc pro- 
duzem, e atit revoluciuna radical~licnte os 1)rocc.sos l>clos 
quaes a riqueza se diffundc. Mais directamcntc: a l ~ l - o f ' ~  nda 
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revolução succedida em todas as manifestações do mundo 
economico, graças a prodigiosa descoberta do vapor, electri- 
cidade c n~achinas, proporcioiia ao mesmo tempo egual 
revoluçào no mundo juridico. 

Pretcrindo. de pi-oposito, a polcmica relativa aos agentes 
de producção, julgamos o homem principal agente de  
todos os phenomenos economicos; ao homem e, princi- 
palmente, as suas forças intellectivas devemos ou, melhor, 
podemos reduzir todos os outros agdntes economicos. 
r .  

loda  a modificação importante que, por qualquer mo- 
tivo, sc introduza nas condiçóes sociaes e, nomeadamente, 
nas coilcliçócs economicas, deve reflcctir-se inalteravelmente 
n a  vida  c relações do homem. De resto, não necessita de  
maior clemonstração esta verdade, que ninguem contcsta. 

Succcde, ei~ti-etanto, quc o vapor, a electricidade e as 
machincis, introduzidas na vida economica, modificaram 
as conclições sociaes, como expendcmos anteriormente: 
modificaram-se consequenteinente todas as i.elaçóes cin que 
o homem entra como sujeito, as condições juridicas por- 
tanto. Convém frisar bem esta ultima consideração: as 
relaçõcs juridicas são garantias das condições sociacs c ,  
par isso, das relações economicas; modificaram-se profiin- 
dnmente as condições e relações economicas, náo podem 
permanecer immoveis as relações juridicas; os phenomenos 
zc~noinicos e juridicos sáo faces do mesmo phenomeno 
sociologico'. Por  isso k que as legislações vigentes, pro- 

1 E' hoje principio assentc entre os  civilistas, que a renovação opc- 
rada no terreno juridico é, principalmentc, produzida pelas novas con- 
dições economicas do mundo contemporaneo; o mesmo phcnorncno 
social, como, diz o texto, é simultaneamente juridico e economico. Por-  
tanto, n reforma da sociedade deve partir das condições economicas e 
nunca das re1uc;ócs juridicas, a n i o  ser yuc queiramos dcfcncier as 
normas juridicas por completo dcsligridas das condic;ões sociaes. este 
proposito convem citar uin artigo dc Achiles Loria, o prirnciro econg- 
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ducto das necessidades dc  outros tcinpos em que dominava 
a pequena industria no terreno cconomico e o conceito da  

mista italiano e um dos primeiros economistas curopcus: Soci,zlismo 
Giuridico (La Scienta de1 üil-ilto ctc. cit., Firenzc, r 893, fasc. rx, 
pagg. j I 9- j 2 ?); a esse artigo rcspondcram succcssivamcntc o insigne 
cornmcrcialista Vidari (Rcv. cit., fa\c. x ,  pagg. j 77- j 82) c o conhe- 
cido civilista d'Aguanno (Ibid., fasc. s i ,  pagg. 64 1-64?). Achiles Loria 
denomina socicclismo jll~idico a eschola dos modernos jurisconsultos, 
que, limitando ou ampliando as suas exigencias, são unanirncs cm re- 
conhecer a injustiça da prcscnte organização social e procuram sujeitar 
o direito vigcntc a uma critica rigorosa, inspiral-o no criterio da politica , 
social, na necessidade de melhorar a posição das classes trabalhadoras. - .  
Depois dc indicar os antccedcntes historicos dc semelhante eschola 
(Fichtc, Ogilvie, Proudhon, Ilill, Toullicr, 1-assalle, etc.) descrcvc rapi- 
damente o movirncnto juridico avançado. Em principio saúda cssc mo- 
vimcnto, que rcformard os juristas, transformando em classe dc homens 
prestantes essas individualidades a quem Voltairc denominou uconser- 
vadores dos mais barbaros costumes, defensores systcmaticos de todas , 
as usurpaçõcs feudacs e capitalistasn, c Champ;oiincrc ~~cumplices com- 
placentes da oppressão e da exploração do opcrar io~~.  Entretanto, ha  
ainda pontos de contacto entre os jurisconsultos antigos c modcrnos, 
embora o conceito da justiça idcal seja diversamente formado por uns 
e outros. Os jurisconsultos do socialisnto juridico, como os da justiça 
aristoci.atica em contraposição á justiça dcinocratica. admittciil cgual- 
mente, que: 3) as rclaçõcs sociaes são na csscncia dctci-!iiinada< pelo 
legislador, quc por sua livre vontade cria as relações de proprirdadc; 
b) existe uma norma abstracta de justiça, em que os lcgis l~doics  se 
devem inspirar para consolidar uma cl~nstituição harmonioa da proprie 
dade nacional; c) o fim do jurisconsulto 6 indicar ao estadista as 
formulas jiiridicas segundo as  quacs será possivel produzir um estado 
juridico e economico, relativamente perfeito. 

Do mesmo modo que no direito antigo, continua 1-oria, o dircito 
positivo derivava de um conceito abstracto e absolu~o de jus t i~a .  ma- 
leavel conforme os capriclios do intcrcssado, modcrnaventc crê-se 
que as  condições economicas derivam das rclaçòes juridicas, como sc o 
direito não fossc uma e n ~ a n ~ ~ ç á o  neccssaria das relaçòes cconomicas, 
impostas pelas condições historicas da populasão e do territorio. X 
grande reforma do edificio social, pois, dcve começar ab iinis. cicsde 
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individualidade nos phenomenos juridicos, são incapazes 
dc abranger a complrxidacle das relasões sociaes, especial- 
mente das rclaçóes clcterminadas pela grande industi-ia e 
acttinl pi-cdominio da sociabilidade. 

Que111 desconhece a funcç2o do capital nos tempos mo- 
dernos? Cuino podci-iamos desfructar as primcii-as mara- 
vilhas do scculo sem essa alavanca prodigiosa, que abriu 
o Suez e tenta imprimii- i vida da humanidade a celeri- 
dade das transinissóes nervosas? Causa de prestigio para 
uns e de miseria para outros, o capital determina ;i as- 
sociação de todos os homens, embora por consider: ções 
diversas. Os grandes capitalistas pretendem a1arg;ir o 
campo das explorações superiores aos seus capitaes indi- 
viduaes: para isso recorrem a asscciaçào. Os parias da 
existcilcia, reconheceuclo a impossibilidade de resistii- in- 
dividualmente a supi-emacia esmagadora do capital, con- 

a moditicac;ão das condições ecoiiomicas; os apostolos do socialisnzo ju- 
ridico deslocaram a questão sem a resolverem. 

O insigne commcrcialista Ercole Vidari não duvida admittir as  linhas 
geraes do artigo d e  Loria, limitando a s  suas observações ao seguinte: 
aj ti designa<;ão de socialismo juridzco 6 impropria, pois que os refor- 
rnadorcs do direito privado não podem prescindir do respeito pcla liber- 
dade individual, propriedade particular, organizaqiio familiar, etc., 

I 
capitulas estes incompativeis com o socialismo, sob qualquer das suas 
nita>zces; b) já em 1 8 7 7 ,  no CO~SO di  Diritto Commerciale, sustentou 
Vidari a intima depcndencia em que os phenomenos juridicos se encon- 
travam das condições econornicas. 

O civilista d'Aguanno repete a primeira observação e confirma tcr 
sustentado nos seus estudos sobre phenomenalidade juridiça a n-iesrna 
orientaçáo de Vidari e Loria. 

hluito intencionalmcntc referimos as criticas de Loria, Vidari e 
d'Aguanno, para dcmonstrarn~os, que todos são unisonos em relacionar 
intimamente phenornenos juridicos e phenomenos cconomicos; compre- 
hendemos que Achiles L.oria, um economista de primeira plana, desprese 
completamente a fci<;ão juridica do phenomeno social, embora uma parte 
iiilportante da reforma social possa ser operada pela lcgislaçáo. 



vencem-se com cedo d a  necessidade da  associação. D'este 
modo contemplamos a associação universal, determinada, 
entretanto, por estimulantes completamente diversos 

Eis  a origem das vai-ias associações, além da  asv.xiação 
natural  por  excellencia, a familia; das diversas instituições 
juridicas, que  t2m por fim garantir  condições, satisfazer 
necessidades e realizar emprezas, que  superam a proporção 
das  condiçòes, necessiclades e esforços meramente indivi- 
duaes. Na sua composição cntra o individuo ou como 
parte constitutiva da  sua cxistencia ou como 01-gão vivo 
d a  sua vontade, não se confundindo j6mais a existencia e 
a vontade d o  individuo e a das associaçõcs. Integraçjo d e  
capitaes ou d c  forças individuaes reunidas, ou d'estes dois 
elementos simultaneamente, estas associações c corpos j i i -  

ridicos ou pessoas moraes são sercs verdadeiramente I-eacs 
e vivos, pois são reaes e vivos os seus elementos cornpo- 
nentes, possuem uma vontade e consciencia proprias e 
representam a individualidade humana elevada ao estado 
d e  01-ganisação. Essas corporaçóes c pessoas moraes devem 
considerar-se outros tantos sujeitos dc  direito privado. 
Chamamos a familia associação natural  por  excellencia e 
realmente a farnilia 6 producto e cxpi-essáo legitim,i do  

d a  sociabilidade. 
A individualicladc physica do  homem, ser physiologi- 

cainente completo, conservarii sempre a sua dignidadz de  
pessoa, apesar das necessiclades, que tem dc  satisfazer. dos 
fins que necessita rcalizar; sera sempre sujeito de  dii-citos 
e obrigaçóes. Sociologicamente fdlando, porCm, o homem 
& Lim ser  incompleto, pois não possue os meios neccssarios 
para s'lhir victorioso da  lucta pela vida;  é indispensavel, 
portanto, que  os outros sercs, com a totalidade ou parte 
d o  seu patrimonio c das suas forças, se unam como simples 
atoinos, inoleculas elerncntares, que se combinam livremente 
com outi-JS atomos e inoleculas elementares d a  mesma 
eçpecie, para determinarem a formaçào dos tecidos e org.ãos 



AS TRES PHASES JURIDICAS CX I 

do corpo social; o corpo social desempenhara assim as  
funcçr~es, que lhe dizem respeito '. D'este modo apparccem 
as diversas associações, egualmente sujeitos de direitos e 
obri~acões,  que, em vez de annullarem as actividades in- 
dividuaes, as integram de modo a poderem manifestar-se 
mais eíficazmcnte os phenomenos economico-juridicos da 
vida social privada no mundo moderno. 

Realizando-se o principio associativo, auginentam e trans- 
formam-se as dynamicas individuaes e a pai- augmentam, 
transformam-se os bens sobre que incidem as multiplas 
actividades9; esses bens, se considerarmos as utilidades que 
pi-oporcionam aos seus possuidores, denominam-se bona 
(quod beant, id est, beatos f~ciunt) ;  se attendermos, porém, 
ao poder que conferem a esses mesmos possuidores, cons- 
tituem faculdades. I? notavel a ~ o r r e s ~ o n d e n c i a  que se nota 

1 Enrico Cimbali, ohr. cit., pagg. 30 c seg.; Schiiffle, BIZU und Leben 
dei  soci.zl~~z Koipers, vol. I, pagg. 276  c seg. 

2 Poucos comprehendcm a força prodigiosa da associação. Centupli- 
cando as  forças do individuo, elevando-as a uma potencia superior, 
consegue realizar prodigios, que constituem a maior gloria do genero 
humano. Os bancos de credito popular na França, Inglaterra e Escocia, 
a prodigiosa cidade de hlulhouse edificada d custa da associação ope- 
raria, a perfuração do isthino do Suez e as notaveis coopcrativas de 
producç;io e consumo, eis outros tantos argumentos demonstrativos da 
nossa these. 

Çc o incomprehensivel Proudhon, o inimitavel patriarcha da 1c gica 
dc ferro, anathcmatisa o principio associativo, como esteril e contrario 
á liberdade do trabalho, a organização economica do seculo xrx con- 
stitue um desmentido digno de  registar-se. A associação, prendendo os 
individuos e multiplicando as  suas forps,  C quasi um instincto do 
homem livre,-e a grande epigraphe do problema posto a civilização 
moderna. 

A associação vivifica-o isolamento mata! 
E' necessaria uma rudimentarissima comprchensão da liberdade ei- 

vica, tão menospresada pelos portuguezes, para não se ver, a plena luz, 
o vigoroso impulso social do principio associativo! 



entre os sujeitos e os objectos de cuja combinaçào resultam 
os orgãos sociaes; essa correspondencia vai ao extremo 
de  modificar a natureza e qualidade dos sujeitos em har- 
monia com a natureza e qualidade dos objectos; e ,  vice 
versa, as ti-ansformaç6es operadas sobre a natureza e qua- 
lidade dos sujeitos inodiíicam analoganriente a natureza e 
qualidade dos objectos. Ora,  os bens sào destinados a des- 
empenhar duas fuilcçóes: satisfazem as necessidade:; indi- 
viduaes e servem de instrumento para n ci-eação dc novos 
bens; o que nos explica como o augmcnto das necessidades 
hominaes deterinina o augmento dos bens correspondentes. 
Mas, sendo incontestavel a forrnaçào de novas necessidades 
individuaes, determinadas pelo progresso da  civilização, é 
egualmente indiscutivel o auginento dos bens e, portanto, 
a maior extensão do doininio sobre a natureza exercido 
pelo homem. 

Ninguem discutira certamente a I-evolução profunda in- 
troduzida pela grande industria no mundo economico; basta 
lançar uma vista retrospectiva sobre as situaçdes economicas 
ti-ansactas e facilmente surge o parallelo em favor do mundo 
moderno; como por muitas vezes temos indicado, a revo- 
lução economica succede a revolul.áo juridica ; a economia 
politica procura determinar a producção, circulaç50 e con- 
sumo dos bens crcados pelas grandes industi-ias eni har- 
monia com a lei do maior valor c miniino csforço o di- 
reito, corno suprema lei i-eguladoi-a, deve accommc dar-se 
tambem a athmosphera das grandes industi-ids, , ~ a r a n -  
tindo-as e mantendo o equilibrio entre c:s clivcrsos e varia- 
dissimos úi-gàos sociacs, de modo a pronioker a maxima 
vitalidade do organismo social. Como observa Ardigb ', a 
economia politica forncce os elementos materiaes sobre 

1 Enrico Cimbali, obr. cit., pagg. 3 2  e seg.; Ardigb, Lu Morale dei 
Posilivisti. Milano, I 879, pag. 5 5 o. 
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que deve actuar o mundo juridico; pertence na verdade 
ao direito manter a ordem e a justiça social; se a affini- 
dadc e a vida são rcspcctivamente as  forças especificas das 
substailcias chimicas e organicas, o direito a força espe- 
cifica das sociedades. 

Referindo-rios as importantes consequencias da modcrna 
vida industrial será conveniente descer ao terreno das espe- 
cialidades, sem todavia abandonarn~os a synthese, que 
melhor cabe ao feitio do nosso ensaio despretencioso. Na 
riqueza mobiliaria e immobiliaria, immaterial e industrial, 
industria locomotora, funcçóes juridico-sociaes da moeda, 
na expanslio fiduciaria encontramos factores importantis- 
simos da ann~zncirida revoluçào economica. Os bens moveis, 
que primitivamente eram limitados e alheios a influencia 
industrial, são no prescnte fecundados pcla industria; 
podemos sem exaggero dizer, que os bens moveis, rou- 
bados pelo homem ao seio da natureza, são em geral 
fecundados pela sua industria. A propriedade iminobiliaria, 
nos seculos passados restricta ao solo cultivado e a casa de 
habitaçáo, recebeu ultimamente importancia considernvel 
com a exploração mineira, fabril, ferroviaria, etc. Existe 
nos nossos dias a riqueza iirimaterial, expressa nas forças, 
aptidões e conhecimentos do homem; embora essas forqas, 
aptidões e conhecimentos, abstractamente consideraclos, 
não possuam importancia consideravel, assumem-n'a de 
prompto, apenas se concretizam em qualquer producção 
util, no ensiiio, nas descobertas, educaçao, invenções na 
ordem intellectual, moral, politica, commcrcial e industrial. 

A industria locomotora constitue talvcz a primeira con- 
quista do homem ; o vapor e a electricidade - as primeiras 
potencias do mundo-crearam as linhas ferreas terrestres 
e as carreiras maritimas, as com~nunicações telegraphicas, 
telephonicas e tantas outras, que ná_o obrigam o homem 
a collocar a sua energia ao serviço das suas necessidades, 
limitando-se unicamente a dirigir as forças da natureza, 

H 



E que diremos da moeda, padrão de valor absolutamente 
necessario no actual estado dc civilizaç~o? E o credito, a 
mais importante instituição social moderna? 

Como uma e outra vez observamos, estes factores deter- 
minaram uma notavel revoluçào economica a que neces- 
sariamente deve corresponder uma renovação juridica; 
realmente, se as renovações economicas concernentes ao 
sujeito e objecto se correspondem, deve impbr-se uma 
renovação juridica, porque o direito deve considerar-se 
garantia de todas as condições economicas, seguindo-lhe 
portanto as modalidades. São, pois, necessarias normas 
determinadas, que comprchcnclam, 01-denem e regulem as 
diversas formas de associações e corpos moraes, que ap- 
parecem como sujeitos capazes de direitos e obrigac;ões. 

E m  summa: aos codigos do nosso tempo cumpre ter no 
devido apreço nào si> a formação das pessoas moraes, 
mas tambem a integrãção de interesses, completamente 
desconhecidos nos tempos preteritos. 

Nos capitulos anteriores estudamos a necessidade da  re- 
novaçào anthropologica e evolucionista dos estudos juri- 
dicos, verificamos a vida dos codigos como crystallizações 
do direito e, discutindo o verdadeiro criterio philosophico 
das codificaçóes, analysamos as tres importantes phases 
dos codigos de direito privado; é momento opportuno para 
entrarmos em outra polemica connexa com a materia dos 
capitulos anteriores: qual o verdadeiro conceito do direito 
civil? 

Como em todas as questões d'esta ordem, necessitamos 
de começar pelo direito romano, que nos apresenta noçóes 
muito aproveitaveis sobre o assuinpto. 



0 s  romanos desdobravam o direito privado em direito 
natural, das gentes e civil e definiam este ultimo: qttod 
ncqzte in lotzim a naturali vel  ge?ztizint ~eced i l ,  ncc fier otnnia 
e i  servit: itaque cum aliquid addimzts vel dett-akimus jtlri 
communi, jus firofirium, icl est, civile eficiínus 4.  

Muitos auctores criticam esta definição, que substituem 
por outra deduzida do mesmo direito romano ; assim Gnbba, 
Romagnosi e d'Aguanno não subscrevem incondiçionul- 
mente o texto de Ulpiano. 

Gabba2 considera nimiamente formal a mencionada 
definição, que de resto confunde o direito civil com o 
direito privado, o que se pbde admittir desde o momento 
em que se considere como genero o direito privado e como 
especie o direito civil. Alkin d'isto, argumenta Gabba, nào 
f possivel organizar uma verdadeira noção do direito civil 
com semelhante formula. 

Romagnosi 3, reproduzindo esta definição, não compre- 
hende como o direito civil em parte acrescenta ou subtrahe 
alguma coisa ao direito natural, porque, se consideramos 
o direito civil conio ~ 6 d e  ser, náo sb acrescenta ou subtrahe 
alguma coisa ao direito natural, mas altera-o profunda- 
mente : se, porbm, o consideramos como deve ser, limitar- 
se-ha a rcalizai- escrupulosamente o direito natural. 

A critica dc Romagnosi 6 talvez destituida de funda- 
mento: os romanos coi~sicleravarn o direito natural como um 
idcal absoluto, que s6 podei-ia realizar-se n'uma 
sociedade tarnbem perfeita; nas sociedades actualmente 
existentes a realizaçáo do direito natural deve alterar ou 
modificar esse mesmo direito, porque essas sociedades são 
imperfeitas. 

1 L. 6 ,  D .  de just.  c t j z ~ ~ .  
2 Gabba, Prolusio~tc a1 Corso di Diritto CwiEe etc. cit., pogg .  6 e seg. 
a Romagnosi, Assutzto fii-imo dei Diritto Naturcole. 8 xxvi~.  
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D'Aguanno ' considera egualmente formal a noção dis- 
cutida, por isso que niio indica o verdadeiro conteiido 
do direito civil. 

Quanto a distincçào entre direito das gentes e direito 
civil, illustrou-a o jurisconsulto Theophilo com o seguinte 
conceito de Gaio: jus  autem civile a jure gentium distin- 
guitur: quod omnes pofiztli qui legibus et moribus reguntur, 
fiarfim suo profirio, fiartim communi omnium hominum jure 
utuntur: num quod quisque fiofiulus ifise sibi j u s  constituit, 
id ifisizls ~ r o f i r i u m  ci~litatis esf,  voca!urque jus  citlile quasi 
jus  $ro$rium ifisius civitntis: quod ver0 naturalis ratio inter 
omnes homines consfituit, id apud omnes fieraeque custoditur, 
vocaturque ju s  gentitim, qz~asi qzio jure omnes gentes utuniurs. 
Semelhante distincçào ainda hoje C admissivel, segundo os 
principias da philosophia juridica. 

Entretanto não podemos deixar de considerar excessiva- 
mente formal a referida noçào de Ulpiano. 

Muitos auctores recorrem a outra formula do direito 
romano, attribuida ao mesmo Ulpiano, onde se encontra 
o conteúdo do direito civil mais explicitamente indicado. 
Ulpiano, comparando o direito publico com o direito 
privado, expressa-se assim: Pz~blicum jus  est qrtod ad 
s f a f u m  rei romanae sfiectat: firivatum quod ad singulorum 
utililatem: sunt enim quaedam fiublice zltilia, quaedam firz- 
valim 3. 

Embora se interprete de modo muito diverso conforme 
a orientação dos diversos auctores, 6 certo que esta formula 
pbde admittir-se desde que se considere em termos habeis, 
isto é, em liarmonia com as indicações da sociologia. Como 

1 £<eu. cit., fasc. XI, pagg. 67 e seg. 
2 % i!.", I .  de jur .  nat., gent. et cit,.; L. c), D. d e  j t ist .  et jur. 
3 L. I ,  '$ 2.0, D. de just. et jur. 



CONCEITO DO DIREITO CIVII.  CXVlI 

pretendemos demonstrar no capitulo anterior, o codigo 
civil, contemporaneo do nosso jin de sikcle, deve ser inspi- 
rado no caracter essencialmente social de todas as insti- 
tuições, isto é, deve integrar-se a serie de interesses indi- 
viduaes no interesse social; salus rei publicue su#remu lex 
esto: o unico codigo civil moderno C um codigo civil social. 
Deve, pois, interpretar-se a formula do direito romano 
pelas condições da sociedade moderna e nunca sujeitarmos 
essas coiídições contemporaneas ao supplicio de Procusto, 
amoldando-as as formulas por vezes rachiticas do direito 
romano. Como observam quasi todos os auctores, o con- 
ceito-limite da influencia do direito romano no direito mo- 
derno, reduz-se a universalidade do principio, que eguala 
todos os homens perante a lei '. Nada mais. 

Com estas indicaçóes previas vamos discutir algumas 
interpretações da definição de Ulpiano. 

Para muitos o direito privado, como o direito em geral, 
tem por objecto exclusivo a utilidade, que provem das 
relações economicas; d'este modo se deve interpretar a 
phrase de Ulpiano: singulorzi~~z z~tilitatern. Assim pensa 
I-Ieineccio $, Pisanelli 3, Vadala-Papale &, ITioretti 5 Loria 'j, 
Gabba ', etc. 

1 Cuq, Les Institutions Juridiques des Romains, pag. x x ~  e seg.; 
Ihering, obr. cit., tom. I, pag. 2 ;  Vadali-Papale, ICev. cit., fasc. I ,  

pagg. 9 e seg. 
2 Heineccio, Elemetita Juris Civilis 12omltni, liv. r ,  tit. I ,  $ 9 . O  
3 Pisanclli, Prog-et. de1 I libro de1 Codice Civile. 
4 Vadalh-Papalc, Necessita della Codificazione dell'ãconomia Politica 

(La Scuola Positiva, an. I ,  pag. i 64). 
5 Fioretti, Rapporfs d t ~  deuxienze congres etc. cit., pagg. 64  e scg. 
6 Loria, Le Basi Eco~iomiche de1 Diritto (Giornalc degli Bconot~zisti, 

rnag6.t 1893, pag. 7 5 0 ) .  
7 Auct. c obr. cit., pagg. 7 c seS. 
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O direito privado, diz Heineccio, t o que se occupa do 
bem e vantagem dos prtrticulares e tem por objccto o pa- 
trimonio dos cidacláos. A ideia fundamental do codigo 
civil, pondera Pisanelli quando apresenta ao Senado ita- 
liano, na sessão de r 5 de julho de 1863, o projecto do pri- 
meiro livro do codigo nacional, C a de propriedade e todas 
as suas disposições se referem aos bens. O mesmo Vadala- 
Papale, que ostensivamente rejeita o pensamento de  Pi- 
sanelli, não dista muito d'elle ; na realidade pertencem-lhe 
estas palavras : não acceito o pensamento de Pisanelli, pois 
estou convencido de que iim codigo privado social devera 
preoccupar-se com a funcção economica da iamilia em 
todas as suas phases, com o ordinamento da propriedade, 
orientado pelo moderno ambientc social. 

O direito civil, orava Fioretti no segundo congresso de  
anthropologia criminal, i: um conjuncto de  normas obri- 
gatorias, que regulam o escambo e o goso dos v- 't 1 ores 
np sociedade humana. Tudo o que se refere ao direito 
civil deve possuir uma significação economica. FIa muitas 
questões pecuniarias, que não sào de direito civil, mas não 
ha questões de direito civil, que não sejam ou não possam 
convcrter-se por suas consequencias em questões econo- 
micas. Todos os capitulas relativos As pessoas, que os 
diversos codigos de  direito civil ostentam As primeiras 
paginas, são preliminares indispensaveis para resolução de  
certas questões pecuniarias. E' certo que algumas vezes 
os conjuges promovem o divorcio ou separação pessoal 
independentemente de interesses economicos; mas esta 
excepçso incorpora-se facilrncnte na regra ; basta I-cflectir 
em que o instituto do matrimonio Ç regulado pelo direito 
civil em virtude da necessidade de harmonizar as nume- 
rosas relações pccuniarias, que derivam de semelhante con- 
tracto. 

Fioretti parte do principio dc que o dinheiro i: uma ideia 
abstracta e cxcessIvamentc complexa, de  que somente a 
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intelligencia do homem civilizado C capaz; portanto, o uso 
corrente do dinheiro presuppõe um progresso social, uma 
sociedade civilizada em que todos os cidadãos admittem 
esse padrão como meio de escambo, reconhecendo-lhe o 
mesmo valor. 

Não pensa de modo diverso o notavel sociologo Loria, 
que, desenvolvendo os principias postos por hlarx e ulte- 
riormente De Greef, considera o direito, emquanto insti- 
tuiçáo coactiva, imperatoria, um producto nccessario da 
economia capitalista. 

Como resulta d'esta resumida synthese, a concepção 
exclusivamente economica do direito civil invadiu intel- 
lectos de vulto; merece ser discutida. 

A empreza, que tentainos, pbde realizar-se mediante o 
processo historico, analysando a dependencia em que se 
encontram os diversos phenomenos sociaes das condiçóes 
economicas; ou mediante a analyse dos differentes codigos, 
afim de verificarmos se, porventura, semelhante reducção 
economica é susceptivel de se harmonizar com os licea- 
mentos geraes dos codigos existentes. A combinação d'estcs 
dois processos leva-nos a resultados seguros, que não obtc- 
riamos pelo emprego exclusivo de qualquer d'elles; na 
realidade o processo historico, sem o conhecimento dos co- 
digos existentes, era uma observação incompleta, iiicapaz 
portanto de fundamentar argumentação irrefutavel; a ana- 
lyse dos codigos, desacompanhada do processo historico, 
deixar-nos-hia incertos sobre a filiação e integraçào social 
dos varios codigos de direito civil. 

Examinando imparcialmente a historia da  humanidade, 
não descobrimos a determinante de todos os grandes mo* 
vimentos sociaes, juridicos e politicos, etc., nas c o ~ ~ d i ~ ó e s  
economicas; k certo que, influenciando-se todos os phcno- 
menos sociacs, os graildcs movimentos juridicos e politicos 
coincidem com phenomenos economicos. Assim, a abolição 
da esci-avidào e a sua substituição pela servidão da gleba, 
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mais tarde pelo regimen do salariado; a reforma operada 
por Luthero e seus sectarios; a revolução franceza dc 1789 
e tantos outros factos importantes foram acompanhados 
de consideraveis reformas economicas; mas não se conclua, 
que tcies movimentos politicos tiveram origem exclusiva 
nas condições ecoilomicas; n'esse caso assistir-nos-hia o 
direito de  perguntar se os movimentos economicos não 
poderiam ser determinados por fluctuaçfies politicas. 

E' certo que o factor econoimico possue uma importancia 
de primeira ordem; contestar isso equivaleria a desconhecer 
a histeria; mas nunca se podcra explicar a serie coinplexa 
de movimentos sociaes lançando mão exclusivamente de 
semelhante factor. A nosso ver, a eschola implantada em 
Italia por Loria, que domina completamente o Lucro e a 
Questão Economica do Sr. dr.  Guilherme Moreira, nas suas 
linhas mais geraes, esta longe do verdadeiro caminho; 
possue o defeito dos trabalhos sociaes realizados por eco- 
nomistas, mathematicos ou biologos; na realidade, não & 
raro encontrar economistas como Loria, mathematicos 
como Descartes e biologos como Spencer, que nas suas 
locubrações sociaes reduzam extraordinariamente a socio- 
logia a uma applicaçáo da economia, da mathematica ou 
biologia, em summa, dos estudos, que professam hahitual- 
mente. 

Como veremos, o direito è uma garantia das contlições 
da  existencia social, devendo por isso mesmo acomp~nhar  
a modalidade d'essas varias condiçóes; o phenomeno ju- 
ridico depende, pois, de antecedentes politicos, econor~icos, 
administrativos e moralizadores, que não sòmente do:, plie- 
nomenos economicos. 

Mas, encontrar-se-ha semelhante ideia, embora simples- 
mente esboçada, em algum dos codigos modernos? De 
modo nenhum. 

AlCm das relaçoes puramente economicas, resultantes do 
escambo ç goso de valores, o direito ~ r i v a d o ,  como se en- 
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contra expresso nos codigos e o comprehendem o maior 
numero de civilistas, abrange : 

I )  direitos de pessoa, como base de todos os direitos 
civis e sociaes, determinados principalmente por conside- 
rações anthropologicas ou moraes. N'esta categoria com- 
prehcndem-se as numerosas restricções ao exercicio dos 
direitos, dependcntes da  edade, sexo, etc. 

a)  direitos de familia, em grande parte dependentes 
de motivos anthropologicos e moraes; n'estes direitos o 
factor cconomico tem pequena importancia. Assim se devem 
considerar a afinidade, a consanguinidade, as condiçóes 
necessarias para contrahir matrimonio; os impedimentos 
matrimoniaes, hypotheses de nullidade matrimonial, dever 
reciproco de cohabitação, fidelidade e assistencia, restricção 
no exercicio dos direitos economicos da mulher em bene- 
ficio da unidade da familia e harmonia domestica, obri- 
gação dos progenitores educar e instruir a prole, etc., etc. 

3 )  direitos de successáo, como afirmação dos direitos 
de familia, independentemente das condições economicas. 

Não mais é neccssario insistir sobre o assumpto; a these 
de Loria e mais auctorcs 6 insustentavel; além dos iiite- 
resses cconomicos, muitos outros entram n'um codigo de 
direito privado-social, pois nem sb aquelles interesses podem 
reverter ad singtllorzim utilitatem. 

Por  ultimo 6 arbitrario dizer-se, que o instituto do ma- 
trimonio foi incorporado no corpo do direito civil para 
serem regulados os seus effeitos pecuniarios. O matrimonio 
C uma relação de utilidade ~ r i v a d a  dependente da vontade 
dos contrahentes; produz muitos outros effeitos, alCm dos 
economicos '. 

Muitos civilistas, dominados pela phrase romanista de 

1 D'Aguannp, La Riforma integrale della Legislazione Civile (lia 
Sckntq  etc. cit. an. i ,  fasc. XI, pagg. 675 e seg.). 
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Ulpiano, excluem da noção de direito civil o elemento so- 
cial, como se fossc possivel conceber a utilidade individual 
desprendida da utilidade social; o direito civil tern por 
objecto especial zltilitatem singulorzlm, mas em perfeita 
harmonia com a utilidade social; se a definição fornecida 
pelo direito roinano, a que 110s referimos, não tem as mys- 
ticas virtudes que lhe encontram os romanophilos, não 
deve tainbem ser desdenhosamente preterida, corno parece 
julgar Teixeira de Freitas'; o jurisconsulto deve, sobre- 
tudo, interpretal-a em harmonia com o presente estado da 
sciencia. 

Havendo conflicto entre o interesse iildividual e o inte- 
resse social, deve ceder aquelle ao bem estar do aggregado; 
se assim não fhra, o sacrificio da prosperidade do corpo 
social em beneficio da actividade individual reverteria 
depressa em detrimento do mesmo individuo. 

Considerado assim o direito civil, altera-se a sua sub- 
stanciu e augmenta a extensão da sua materia; o direito 
civil substitue o caracter individualista das suas doiitrinas 
pela orientação pronunciadamente social. Por outro lado 
ninguem contestara, que as relaçbes, comprehendidas pelo 
codigo de direito privado social, são mais importantes do 
que as abrangidas pelos codigos individualistas. 

E' corollario evidente d'esta doutrina, que os sujeitos 
do  direito civil são multiplos: as individualidades physicas, 
associiições, corpos collectivos constituidos com fim admi- 
nistrativo. A proposito das individualidades ~ h ~ s i c a s  não 
ha discussão possivel; todos admittem semelhante doiitrina. 

Como natural coinplemento da insufficiencia das pessoas 
physicas ei~contrain-se as associações, caracterizadas por 
uma vontade collectiva e patriinonio egualmente collectivo, 

1 Teixeira de Freitas, 'Vova Apostilla d censura do sr. Albcrto de 
Motaes Carv~l l io .  liio d e  Janeiro, I 8s9, pag. 1 3 .  



CONCEITO DO DiREITO CtVtL CXX111 

distinctos da vontade e patrimonio individuaes. Estas as- 
sociações propõem-se fins vai-iadissimos, scientificos, Iitte- 
rarios, ai-tisticos, moraes, religiosos, economicos, politicos, 
soccorros mutuos ; assumem fbrmas diversas : sociedades 
agrarias, associações industriaes, cooperativas de producçrio, 
circulação e consumo, etc. Quando o estado confere per- 
sonalidade a estas associações, devem considerar-se vcrda- 
deiros sujeitos do direito civil, comprehendidos na desi- 
gnação generica do direito romano singuli. 

O proprio estado, em certas e determinadas condições, 
constitue um sujeito do direito civil, como adeante ve- 
remos. 

Para preterirmos certas dificuldades é conveniente expor 
o que geralmente se pensa a respeito das relações em que 
se encontram o direito privado (civil) e o direito publico; 
no capitulo immediato, a proposito do verdadeiro ordina- 
mento dos codigos de  direito civil, exporemos desassom- 
bradamente a nossa opinião, algo radical; C necessario 
entretanto, pelo menos utilissimo, conhecer o que se tem 
pensado sobre semelhante tl-iema; a fluctuac;ão de doutriiias 
demonstra incontestavelmente o terreno falso em que se 
tem collocado o problema. 

Aristoteles', a proposito do conceito de Justiça, mani- 
festou ideias, que nos conduzem a distincçáo entre direito 
publico c privado; considerando a justiça como uma pro- 
porção, definiu justiça distributiva a que resulta de uma 
proporqão geornetrica, -e justiça retributiva a que provem 
de uma proporção arithrnetica; a justiça distributiva é 
essencialmente politica c abrange a distribuição das honras 
e demais bens na sociedade, segundo o merito relativo dos 

1 Aristoteles, Ethici Nicomachei, v, pagg. 4 e seg.; d'hguanno, loc. 
çit., pagg. 688 e seg. 
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diversos cidadãos; a justiça retributiva 6 essencialmente 
civil e penal. 

Esta distincçáo. admittida por Leibnitz, implicitamente 
comprehende a distincção entre direito publico e privado; 
entre outros inconvenientes considera o direito penal como 
pertença do interesse privado e que deveria graduar-se pelo 
damno produzido; de resto, nem o direito civil C sempre 
a expressão de uma proporção arithmetica, nem o direito 
publico se pòde reduzir ~~s temat icamente  a uma simples 
formula geometrica. 

Filomusi-Guelfi encontra um criterio distinctivo das 
diversas especies de direito na divcrsa situação topographica 
do individuo, como sujeito de direitos. Assim, conforme 

individuo se encontra completamente isolado, ou consti- 
tuindo familia, ou agrupando-se em sociedade, ou orga- 
nizando-se em estado, ou em relações internacionaes, assim 
C sujeito de direitos individuaes, de familia, sociedade, 
estado e internacional. 

Esta tentativa tem sido completamente desprezada por 
incongruente com o que se encontra estabelecido nos di- 
versos codigos. Mais tarde veremos como Guelfi começou 
de pôr a questão n'um terreno relativamente acceitavel. 

Kirkmann sustenta que a dist inc~áo entre direito publico 
e privado deriva de o sujeito do direito ser o estado, admi- 
nistração publica e o cidadão (direito publico) ou o indi- 
viduo (direito civil). Entretanto, como C facil de verificar, 
o proprio estado pbde originar relações de  direito privado. 

Thon 3 julga as consequencias juridicas do direito capazes 
de differenciarem o direito publico e privado; pertencem, 

1 Filomusi-Guelfi, Enciclobedia giuridica, 3." ed., pagg. 56 e seg.; 
d'Aguanno, ibid. 

a Kirkmann, Grundbegriffe, VI, D; d'Aguanno, obr. cit., pag. 689. 
3 Thon, Kechtuor~n. pagg. I 08- r 44 ; d'hguanno, obr, cit., pag. 689, 
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assim, ao direito privado as normas a que compete uma 
acção privada, constituindo objecto do direito publico as 
normas, cuju violaqão i: removida medeante uma acqão 
publica exercida pelo estado. Alas, qual a razão porque a 
certas normas pertence acção publica, emquanto a outras 
cabe acção privada? Assim argumenta de1 Giudice' e 
d'Aguanno. 

Gabba não poderia deixar de atacar a grande difficul- 
dade com que se prendem quasi todos os auctores, consi- 
derando o direito publico como jus  necessarium e o direito 
privado como j u s  volnntarium. Esta caracteristica não 6 
fixa e invariavel, pois que ha direitos publicos destituidos 
de cai-acter necessario, por exemplo: o direito de votar; 
como lia direitos privados informados por caracter neces- 
sario, por exemplo: os que derivam de delictos ou quasi 
delictos. 

1)'Aguanno encontra o criterio distinctivo do direito 
publico e privado na propria indole e scopo das relações 
juridicas, occupando-se o direito publico dos elementos 
sociaes reunidos em collectividade organica e o direito pri- 
vado dos elementos sociaes, singularmente considerados. 
Se uma certa relação juridica se refere ao modo de scr ou 
de fuilczionar do oi.ganismo social, ou essa relação seja 
iniciada m ela actividade do individuo, estado ou adminis- 
traçáo publica, estamos no terreno do direito publico: se 
por ventura essa relação se refere directamente a interesses 
individuaes ou os individuos a que pertencem esses inte- 
resses sejam individualidades physicas ou moraes ou admi- 
nistrações privadas, encontramo-nos no direito privado. - 

1 De1 Giudice, Enciclopdia giuridica, pagg. 48 c seg. 
2 Auct. c obr. cit., ibid. 
3 Auct. e obr. cit., pagg. 8-1 I. 

4 Auct., obr. e loc. cit., pagg. 690  e seg, 



Não insistimos na critica d'esta e outras theorias; como 
mais desenvolvidamentc diremos no  capitulo immediato, 
sendo o direito uma garantia social E esscncialmcnte pu- 
blico, o que não quer dizer que pretiramos a velha dis- 
tincção formal para modificarmos assim f~indamentalinente 
o que se encontra mais ou menos admittido por toclos os 
auctores. 

Entretanto ser-nos-hia impossivel deixar de referir o 
conceito admittido por l'eixeira de Freitas, Sr. visconde 
de Seabra e o constante do nosso codigo civil (art. 3.O) .  

O direito civil, dizia o Sr. visconde de Seabra ', e o com- 
plexo das regras ou disposiçóes legaes, que determinam e 
regem as relações privadas dos cidadãos entre si. O si-. Tei- 
xeira de FreitasB censura esta definição : I) porque se con- 
funde direito civil com direito privado, a especie com o 
genero ; 11) porque comprehende no direito civil, propria- 
mente dito, o direito criminal, que faz parte do direito 
privado. 

A censura I) responde o Sr. visconde de Seabra 3, que 
as palavras direito civil são empregadas vulgarmente em 
dois sentidos: no sentido lato, que comprehende toda o 
direito da  cidade, ou no sentido restricto, que comprehende 
sbmente as relaçoes privadas, o direito civil propriamente 
dito. Ora, continua o Sr. visconde de Seabra, tornanios na 
nossa definição as palavras direito civil no sentido res- 
tricto. A censura 11) responde, que o direito criminal 6 com- 

1 Visconde de Seabra, Apostilla á censura do sr. Alberto de Moraw 
Carvalho sobre a primeira parte do Projecto do Codigo Civil ,  Coimbra, 
1858.  

2 Auct. e obr. cit., pagg. I a e seg. 
a Visconde de Seabra, iVovissima A-postilla, Coimbra, 185~, pagg. 9 

B aegb 
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prehendido pelo direito civil no scntido lato, desappure- 
cendo por isso a causa da censura. 

O sr. dr .  Guimaracs Pedrosa tambem se approxima, em- 
bora accidentalmente, do nosso problema. «As multipliccs, 
variadas e complexas relações juridicas que, derivadas da  
vida social, se dáo no seio da humanidade, diz esse auciol; 
podem scindir-se em dois grupos: umas, tendo por ele- 
mento principal, por sujeito activo, o poder publico; outras, 
o individuo por principio determinante e activo; isto é, 
sendo-lhes o poder social ou o poder individual o elemento 
caracteristico. D'este modo formam o primeiro grupo as 
relações juridicas do estado, ou, antes, poder social, com 
os propi-ios cidadàos que representa, com cidadãos de 
outro estado e com outros estados egualmente considerados 
no seu aspecto publico; pertencendo ao segundo grupo as 
relações juridicas dos individuos entre si como simples 
particulares, sejam do mesmo ou differentes centros poli- 
ticos, do mesmo estado ou de diversos. 

Na sciencia universal do direito, aos dois ramos geraes, 
que têm por fim regular estas relaçóes diversas, se tem 
dado as denominações genericas de direito fiublico e de 
direito firivado, conforme são seu objecto relações juridicas 
do primeiro ou do segundo grupo. 

O direito privado, que tem por objecto caracteristico os 
interesses immediatamente individuaes, póde egualmente 
dividir-se em externo e interno: este comprehende o direito 
civil e o seu ramo importante, o direito commercial, re- 
lativos aos cidadàos de um mesmo estado ou centro jurk 
dicoo . 

Como se deduz claramente, o illustre professor da nossa 
Universidade, embora estabeleça bases muito discutiveis 

1 Sr. dr. Guimarães Pedrosa, fntroduc~.io ao Estudo do Direito Pril ado 
Inti.rnaciona1, Coimbra, 1878, pagg. a e seg. 



para uma theoria-limite do direito civil, nào se pronuncia 
terminantemente sobre o assumpto. 

No capitulo seguinte, a proposito do ordii~ainento dos 
codigos trataremos de estabelecer nitidamente a icieia de  
direito; por agora basta-nos precisar a noção de direito 
civil, que julgamos transitoriamente admissivel, embora te- 
nhamos de restringir o seu valor em harmonia com os 
dizeres do capitulo seguinte. 

A designação j u s  civile C actualmente iinproprin ; signi- 
ficava uma das divisões do direito privado, constituindo o 
direito proprio dos cidadàos; era a antithese do j u s  gen- 
tium, o direito privado propi-io dos peregriiios. A partir 
dos seculos xv e xvi começou de chamar-se direito civil ao 
ramo de direito, que se occupava das leis do cstado em 
opposiçiio ao direito canonico e ecclesiastico. ,Ilais tarde, 
no seculo xvtr, considerou-sc o direito civil como identico 
ao direito pi-ivaclo, accepçáo em que ainda hoje se toma o 
direito civil portuguez. 

O direito civil, no senticlo lato, ti o coinplexo de normas 
respeitantes a capacidade civil dos cidadàos e dos aggre- 
gados sociaes e aos modos porque adquirem, conservam 
e transmittem os bens. 

A capacidade civil significa o conjuncto de condições 
necessarias para o exercicio da actividade humana na 
funcção economica, adnlinistrativa e moralizadora, contra- 
pondo-se a capacidade politica, que C o conjuncto de di- 
reitos relativos a funcção politica ou de coordenaç io dos 
differentes aggregados sociaes. Assim, o direito civil, coil- 
siderado comprehende não sb as normas 
respeitantes aos individuos, mas tainbem as que regulam 
os aggregados economicos relativamente a capacidade de 
adquirir, conservar e transmittir a propriedade. 

i 
Considerado no sentido restricto, o direito civil abrange 

todas as normas juridicas de direito privado, menos as que 
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respeitam ás relacões entrc productores c consumidores, 
nr'io s0 para effectuarem, inas para facilitarem a circulação 
da riqueza, relações que são reguladas pelo direito com- 
mercial. 

principaes i n s t i t ~ i ~ õ e s  juridicas, que actualmente 
entram no dorninio do direito civil dos individuos e ag- 
grcgados sociaes (pessoas moraes e sociedades), são as se- 
guintes : constit~iição e organização da  familia (matrimonio, 
patrio poder, tutela, regimens matrimoniaes), acquisição de 
direitos pela occupação, posse, prescripção, trabalho, con- 
tractos, gestão de  negocios e successào; funcção d'esses 
meios (propriedade); offensa de  direitos e sua reparaçào 
(responsabilidade civil). 

1)'cstc modo julgamos apresentar uma noção provisoria 
de dircito civil, que, se não 6 perfeita, n5o ser6 tambem 
a mais dcfeit~iosa. Com muita razão Bentham comparou 
a 110çào de dircito civil a um-fogo-faluo! 

No c:ipitulo scgiiintc completareinos csta noçáo com 
ideias, que julgamos destinadas a substituir as velhas e 
antiquadas ooçóes do direito. 

Demonsti-amos anteriormente que se afastam do ver- 
dadeiro caminho os que tentam informar as instituições 
juriclicas com principias exclusivamente individualistas ou 
socialistas; o verdadeiro criterio encontra-se na conci1iac;ào 
d'essas duas doutrinas, erroneas por exclusivas. Natural- 
mente somos levados a perscrutar a distribuição systematica 
das prescripçóes juridicas n'um codigo; um monumento 
escripto d'csta ordem deve constituir um verdadeiro orya- 
nisrno, onde ha secções organicamente distribuidas. Não 

I 
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basta redigir um codigo de leis, pondera Eeliine ', é neces- 
sario dispol-as por ordem racional e methodica. 

Obedecendo a esta mesma necessidade foram systema- 
tizados a lei das x r ~  taboas, os edictos dos pretores e o edicto 
perpetuo, etc., etc.'. 

Difiicil empreza esta em que trepidam os espiritos mais 
eminentes. 

Muitos j~iriçconsultos da eschola italiana julgam insoluvel 
a dilficulclade, porque não se encontram ainda completa- 
mente foi.mados os orgàos mais importantes d'esse orga- 
nismo; não são outros os motivos, que levam Cimbali3 
a ponderar simplesmente os elementos destinados a entrar  
como parte integrante do mencionado organismo. 

Tomando na consideração merecida esta ultima indicação, 
procuraremos descobrir qual dos systemas seguidos tem 
menor numero de inconvenientes; não nos deixaremos 
orientar por theorias con~plctatncnte destituidas de funda- 
mento, nem nos esterilisaremos n'um empirismo facil, mas 
destituido de importantes consequencias. 

I) Systema das Institutas. 1)urante muito tempo, sob a 
vigencia do direito romano, dominou a triplice divisão do 
direito em pessoas, coisas e a c ç ~ e s ;  onzne autem j u s  qzco 
tllirnur, vel  ad  fiel-sonas perlinct, iiel a d  res, vel  ad  actiones '. 
Nào entramos, nem isso C ncccssario, na cxegese do termo 

1 Beliine, Philoso$l~ie du Droit ou Cours d'introduction a la Science 
du Droit, Paris, L 844, tom. I, eap. xvr, pag. 5 26 e seg. 

2 Voigt, Geschichte ecc. der XII  Tafeln, I 883, tom. i, pag. 5 I ,  8 7.' 
(Stofliche Ordnung der xrr Taf); Das Aelius und Sabinus System; 
Lcist, liechtssystçm; Pietro Cogliolo, S a r g i  sopra L'Evolu~ione de1 Di- 
ritto Privato cit., pag. 85 e seg. 

3 Cimbali, La Nuova l.'ase etc. cit., part. 111, pag. 3 5 I .  

4 I. dz  jur. pcrs., in princ. 
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actb, sendo preferivel a interpretação de Belime a de  Con- 
nano; segundo Belimc, a palavra aclio significa a acçáo 
do  processo romano e na opini50 de  Connano deveria 
verter-se por facto ou acontecimento gerador de  um di- 
reito'. Na hypothese da doutrina das Iostitutas, constante 
da  citada passagem de Gaio aprox-eitada por Justiniano, 
todo o direito se referiria: a) distincçào das pessoas; 
b) a distincçào das coisas, compreliendendo os modos de  
adquirir a propriedade; c) as relações em que qualquer 
homem se pbde encontrar com outras pessoas, em virtude 
de convenção ou delicto, isto 6 ,  as obrigações. 

O systema das Institutas foi universalmente seguido na 
edade inedia, nao pensando os glossadores em criticar ou 
alterar o ordinamento romano, que antes commentavam 
cuidadosamente. O repto foi lançado pelos adversarios de  
Cujacio, principalmente por Donello; do mesmo modo que 
Donello ( I  527-1 591), Connano ( I  508-1 5 5 I ) ,  Vulteio (I  600) 
e Domat (1625-1695) modificaram o systema das Institutas3. 

A partir do seculo xvrr, o methodo rorilano tem sido for- 
temente impugnaclo pclos mais importantes philosophos e 
jurisconsultos; 1,eibnitz iniciou o ataque energico, embora 
não fosse decisivo, contra o methodo de  Justiniano. Assim, 
argumentava Leibnitz : 

a) A jui-ispruclencia comprehende direitos, que necessa- 
riamente pcrtencem a uma pessoa; esses direitos presup- 
póem um objecto sobre que incidein; cm qualquer direito 
encontranl-se dois elementos, sujeito e objecto. Sendo tào 
intima ri relação juridica entre o sujeito (pessoa), que exzrce 
o direito e o objecto (coisa) sobre que recahe a actividade 

1 Belime, obr. cit., png. 5 27. 
2 Ratien, Uie ordner des Rom. Rechts (Zeitschrift sur Rechtsgeschichte, 

tom. VIII ,  pag. 277, (an. I 869) ; P. Cogliolo, obr. cit., pag. 86 e seg. 
3 Leibnitz, Nova methodus d i s c d a e  docendaeque jurisprudenliae; 

Cogiolo, ibid. . 



pessoal, como admittir a logica de u m  systema em que se 
sepai-a fundamental e organicamente o estudo das pessoas 
e coisas? 

Devcmos considerar os direitos em si mesmos e separal-os 
pelas si ias differenças inti-insecas. 

b) l<londeau, decano da faculdade de  direito de  Paris, 
chega a julgar absurda a ti-iangulação das Institutas; clas- 
sificar assim a matcria juridica corresponderia a dividir a 
botanica em tres capitulos: jardineiros, solo e arbustos '. 

E m  summa: o mcthodo seguido pelas Institutas co- 
meçou de ser rejeitado por quasi todos os jurisconsultos 
mc,dcrnos. 

Picti-o Cogliolo af i rma que, embora Leibnitz tentasse 
preterir o methodo das Institutas, substituindo o chamado 
methodo legal pelo methodo systemalico, a ti-iangulação ro- 
mana permaneceu at6 ao seculo xvrii; o proprio Leibnitz 
tenta substituir o methodo classico por uma distribuição 
mais harrnonica com as mathematicas do que com as dou- 
trinas juridicas 9. 

Nào julgamos muito exactas as considerações de Cogliolo, 
que pretende diminuir a importancia da revolução ope- 
rada por Leibnitz; sem adinittirinos o ordinamento de  
Leibnitz reconhecemos n'elle o primeiro deinolidor do  me- 
thodo das Institutas. 

11) Systema de Leibnitz. O temperamento germanico desde 
sempre se pi-eoccupou muito com a topographia de  qualquer 
estudo; não lhe poderia escapar a classil~caçào e distribuição 
methodica dos institutos juridicos. Obedecendo a seme- 
lhante corrente, traçou Leibnitz o supremo principio, que 

1 Thémis, tom. 111, pag. a36, cit. por Relime, obr. cit., pag. 5 28. 
Cogliolo, obr. cit., pag. 86. 
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deve servir de norma á exposição, didactica ou legislativa, 
do direito civil; a consideração, disse Leibnitz, que sb phde 
servir de base a uma classificação juridicu ii a da differença: 
que se observa entre os direitos e obrigações. Nào sáo 
as pessoas e as coisas, que se devem distinguir, mas as 
suas obrigações e direitos correlativosi. Orientados por 
esse principio deveremos distinguir cinco especies juridicas, 
originariamente differenciadas pela diversidade de causas 
determinantes : 

Dii-eitos derivados da 

E inadmissivel semelhante oricntaçáo. como demonstra 
Belime, pelas seguintes considerações: a) não haveria logar 
para a prova por escripto ou testemunhal; b) as servidóes 
seriam tratadas ein logares diversos conforme derivassem 
da natureza, contracto ou testamentos. 

111) Systema de Thibaut 3. Este jurisperito divide o corpo 
juridico em duas partes: geral e especial; n'aquzlla com- 
prehendcm-se leis, direitos propriameilte ditos, parentesco, 
distincç8o de coisas, etc. ; na parte especial inclue : I)  direito 
de governar (direito financia1 e policial, comprehendcndo 

1 Leibnitz, obr. cit.; Bcliine, obr. cit., pag. 529 ;  A. T e i x e i r ~  de 
Freitns, Nova Apostilla a censura do  sr. A .  de A I .  de C;lrvalho sobw O 

Projecto do Codigo Civil Porfugt~ez  cit., pag. 24 e seg. 
2 Belime, obr. cit., pag. 5 ag.  
3 Thibnut, S ~ s t e m  des Pandekten Rechts, Iena, I 828. 
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este ultimo o poder paterno e a tutela); 2) direitos reaes; 
3 )  direitos pessoaes (contractos principaes e accessorios). 

A proposito do patrio poder trata do matrimonio, adopção, 
legitimaçc?~, que são clementes do direito policial'. 

Esta classificaçáo de 'I'hibaut tem o grave inconveniente 
de  ser excessivamente didactica para poder ser adoptada 
por qualquer legislador. P o r  isso nuo insistimos r a sua 
critica. 

IV) Systema de Muklenbruch? Admittindo a divisipo das 
Institutas, distingue entretanto duas partes fundamentaes, 
como anteriormente havia procedido 'I'hibaut ; a parte geral 
comprchende o direito, direito subjectivo, modos de  ad- 
quirir,  conservar e perder os dii-citos, acções, excepções, 
provas, caso julgado, concurso de credores, etc. : a parte 
especial abrange os trescapitulos: fiersonae, res, obligationes. 

O arbitrio na distribuição das materias e o aspecto ex- 
cessivamente didactico d'este plano, muito visinho do cxpen- 
dido por Thibaut, obrigam-n'os a collocal-o de parte, sem 
mais considerações. 

V) Systema do codigo de Napoleão. Approxima-se muito do  
direito romano o codigo de  Napoleão, ao menos quanto 
ao seu systcma na distribuição das materias; são tres as 
partes fundamentaes: des fiersones (liv. i ) ,  des biens et des 
di@reníes modifications de la #ro$riété (liv. li), des difltízrentes 
manik~es  dont on acquiert lu firopriéli (liv. 111). Como 6 de 
facil verificação, os livros 11 e 111 correspondem ao ti-atado 
das coisas (I-es) entre os romanos; o tratado das acções 

1 Belime, obr. cit., pag. 5 3 0  e seg.; Thibaut, obr. cit. 
Muklcnbruch, Doctrina Pandectaritm, I-lalle, I 8 30. 
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desapparee  do codigo civil e integra-se no codigo do pro- 
cesso. 

Apezar de  tudo quanto se tem escripto ein c0nti.a .io, 
ainda ha criticos que defendem o systema fi-ancez. (:oin- 
parando o systema'francez com as tentativas germanicas, 
diz Belime, a que conclusões chegaram, depois dc tantas 
tentativas, esses professores distinctos sciencia c força 
de  reflexão? Produziram uma quantidade consideravcl dc 
planos dissemelhailtes, uma anarchia de rnethodos, no meio 
dos quaes o espirito racilla sobre o camiilho a seguir. No 
maior numero de  casos não sc sabe facilmente ondc en- 
contrar qualquer instituto juridico. se na parte geral ou 
especial. Julgo, observa Belime, necessario ou, pelo menos, 
assas util um conjuncto ~ncthodico ; mas julgo que o principal 
merito de uma classificação C facilitar o encontro de qual- . . 
quer doutrina que se procure. Nada de  conf~~sào,  sigiii- 
ficaçõcs dubias e titulos enganadores. Sob este ponto de  
vista 6 incontestavelmente superior aos processos novos 
(refere-se aos allemáes) a velha triologia da Instituta; con- 
sidero-a melhor, pois todos se encontram familiarisados 

, com ella, o que é uma vantagem apreciavel. O velho mo- 
delo é bom, porque apresenta ao espirito repartições bem 
caracterizadas onde todos sabem o que se encontra. E m  
summa: nào deixamos de  admittir, que se possa imaginar 
alguma coisa mais philosophica do que a classificação de  
Justiniano; mas, se as machinas cujo fabrico se julga per- 
feito, são complicadaS a ponto de os proprios mestres as 
não perceberem facilmente. . . i ! 

N'esta critica passageira de Ijeliine, especialmente diri- 
gida aos processos allemàes, encontra-se bastante verdade; 
geralmente o sabio allcmào preoccupa-se mais com dis- 

1 Auct. e obr. cit., pag. 5 3 2  e seg. 
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tincçóes microscopicas no terreno especulativo do que o 
impressionam abysmos fundamentaes cavados no campo ex- 
perimental. Mas, no meio d'essas considerações ha uma 
aff-irmaÇão, que julgamos dcvcr criticar. A simplicidade 
e clareza dos codigos apparece immediatamentc desde que 
as suas doutrinas se encontrem dispostas segundo um m e  
thoclo verdadeiro e por isso logicamente deduzido, espe- 
culativa e praticamente. A especie de scepticismo em que 
se lança Relime 6 impi-oprio de um espirito illusti-ado e 
principalmente d 'um espirito contemporaneo dos impor- 
tantes progressos juridicos realisados em nossos dias. No 
meio da apparente esterilidade das tentativas germanicas 
encontra-se a polemica travada em volta do consagrado 
methodo romano, que si, poderia baquear apbs combate 
tão tenazmente travado. 

P o r  ultimo veremos, dentro ainda dos limites d'este ca- 
pitulo, o que devemos pensar a respeito do mcrito a b s ~ ~ l u t o  
da divisão do codigo de Napolcào. 

VI) Systema de Savigny I .  Ilesappi-ovarido complctaniente 
o plano adoptado pelo codigo de Napoleão, manifestou o 
seli modo de pensar, a pi-oposito do direito romano actual. 
Na parte geral estuda as relações de direito (Rechtsver- 
haeltz~isse), considzrando os direitos em si mesinos, no 
seu modo de acquisiçào e extincção, bem como nas suas 
relaçóes com os sujeitos respectiv0s; na parte especial 
occupa-se s~icccssivamentc do:  a) direito das coisas, I ? )  di- 
reito das obrigações, c) direitos de familia, d) dirciio de  
successáo. 

As ligeiras considerações, que fizemos aos pi-ecedcntes 
systemas germanicos, a censura que lhes dirige Belinle ao 

1 Snvigny, S~gstCme d t ~  Dvoit Romnin actuel, Berlim, I 840-1 84 I .  
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elogiar o methodo do codigo dc Napolcão dispensam-nos 
de  insistir sobrc este ponto. 

VII) Systema do codigo aiistriaco. A systematização d'tstc co- 
digo foi influenciada pela vellia do~iti-ina do direito natural ; 
partindo de uin racionalismo subjectivo movia-sc CL volta 
do individiio, como ponto central, considerando o direito, 
náo como systerna que regula as relações da vida, mas como 
garantia indiscutivel da liberdade dos individuos (Unger). 

Emboi-a a disposição das doutrinas seja mais racional 
do que no  cocligo francez, é sempre pouco exacta a repar- 
tição cin tres grupos : dit-eilos das pessoas, direitos sobre as 
coisas, dis~osições communs. 

Alkm de que não 6 logico sepai-ar o tratado das pessoas 
do das coisas, a extcnsao de taes secçóes 6 insufficiei~te. 
Na priincira parte, que se occupa dos direitos das fiessoas, 
não se comprchendem os institutos juridicos, que se rc- 
fcrem a familia, inas sGmente o complexo dos direitos pri- 
vados, que respeitam a cada individuo, considerado ein si 
inesmo ou como inembro da familia. X~'ri segunda parte, 
direitos sobre as coisas, não entra O complexo de  instituicões 
juridicas, que se prendem ao patriinonio, comprehendendo 
todavia o complexo dos direitos patrirnoniaes em sentido 
siibjectivo, isto e ,  os direitos rcaes e crcditorios. As dis- 
posições communs abrangem quatro capitulas : I )  garantia 
dos direitos e obrigações; 2) transformação dos direitos e 
obrigaççós; 3) modos por que se extinpuem direitos e obri- 
gaçóes; 4) pi-escripçào e usucapiáo, isto é, processo, porque 
se adquirein direitos medeante o usucapiiío e se extinguem 
pela prescripção. 

O rncthodo do cocligo austriaco foi criticado pelos mesmos 
esci-iptoi-ca ailemãcs, que, ao commental-o, coinmettiam 
as mesmas imprudencias, que lhe censuravam. 

Como judiciosamente adverte Vaclala-Papale, semelhante 
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disposição de  materias contraria a verdade, a realidade e 
a natureza das coisas: não pide  certaincnte aclmittir-se que  
os direitos individuaes, que se encontram em certas re- 
laçr>cs juridicas, sirvam de fundamento a todo o edificio 
jnridico; como nso i: concebivel, que todas as normas do  
codigo sejam destinadas simplesmente a precisar direitos 
individuaes, a determinar o seu modo de acquisiçào, ma- 
nutenção e extincção (Unger). E' urgente e necessario co- 
meçar de  estudar no codigo civil a parte objectiva em que 
se move o homem, em que se inccirna atravkz do rnovi- 
mento social, em que se organiza no evolutir continuo das 
sociedades. 

Mas, não julguemos completamcntc improficua a tenta- 
tiva austriaca; reconheceu-sc a possibilidade de objcctivar 
os principias philosophicos n'uin codigo c, natui-almente, 
poz-se em parallclo o empirisino grosseiro do povo fr ancez 
com a tonalidade exclusivamente especulativa da Alle- 
manha ; e, como veremos, na justa ponderaqão d'essas ten- 
dencias encontra-se um caminho seguro a trilhar i .  Com 
razão critica Cimbali : o codigo austriaco, na disposiqão 
das materias de que se compõe, esta distribuido scientifi- 
camente; tendo-se em consideração o tcmpo em que ap- 
pareceu, constitue um importante monumento legislativo3. 

VIII) Systema do sr. visconde de Seabra. Devemos I-cferir o 
methodo d'este ornamento nacional, não s0 porque elle se 
encontra no codigo civil poi-tuguez, mas ainda porque 
constitue uma indiscutivcl originalidade. 

O sr. visconde de  Seabra, respondendo as censuras do 

1 Vadalà-Papalc, obr. cit., pagg. 39-41. 
Enrico Cimbali, Lo Studio de1 Diritto Civile negli s ta t i  ritoderui 

cit., pag. 16, 
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sr. .Moraes de Carvalhoi, affirma que todos os methodos 
seguidos pelos legisladores anteriores não podem ser ado- 
p t a d o ~ ;  que os maiores esforços da  intclligei~cia humana 
jamais poderão resolver definitivamente o problema; que 
a sua mauima aspiraçiio era fazer alguma coisa menos de- 
feituosa do que se havia realizado ao seu tempo. 

Assim orientado resolve emancipar-se de  quaesquer pre- 
conceitos, fechar os livros e consultar a propria natureza 
das coisas; d'esse modo procura encontrar um plano in- 
teiramente novo, logico, simples, natural e completo. Ve- 
jamos como. 

O fim do legislador 6 expor o direito civil na sua ordem 
mais simples e natural, ordem que deve ser fundada na 
mesma natureza do direito. P o r  outro lado, o conceito d e  
direito civil, apresentado pelos jurisconsultos e confirmado 
pelo artigo ? . O  do codigo civil portugucz, é.: ((o con~plexo 
de regras ou disposições legaes, que deterininam e regem 
as rclações privadas dos cidadãos entre si)). Devcinos, pois, 
estudar os elementos juridicos essenciaes n'estas relacões 
e examinar qual d'elles pbde constituir o criterio, que nos 
guie na ~ ~ s t e m a t i z a ç ã o  do codigo. 

' 

Nas relaçóes acima referidas encontramos tres elementos: 
a) sujeito do direito (credor); 6 )  sujeito da obrigação (de- 
vedor); c) objecto do direito e obrigaqáo. Vamos examinar 
sobre qual dos elementos podemos architectar a systema- 
tização do codigo. 

O objecto dos direitos nào póde basear o systema, ou 
esse objecto sejam coisas ou serviqos; aquellas seria impos- 
sivcl resumil-as, classifical-as c comprehendel-as todas na 
massa existente e possivel; os serviços, pela sua propria 
natureza variavel e indefinida, encontram-se nas mesmas 

1 Sr. visconde de Seabra, Apostilla a censura do sr. Alberto de Mo- 
r3es Carvalho sobre a firitneira parte do Projecto do Codi,ao Civil  cit. 
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condições. Quanto ás coisas e serviços, rarissimas vezes ap- 
parecem como elementos do direito, e o direito, n'essa 
hypothese, não seria o que deve ser, quando assente sobre 
principias certos c jnvariaveis. 

Que pensar acerca do sujeito da  obrigação? De modo 
nenhum; a obrigaqiio i: um elemento secundario, umri ideia 
relativa, qua pi-csuppi>e necessai-iamcnte a existericin de 
u m  direito. Embora se diga que todo o direito tein uma 
obrigação correlativa, geral ou particular, 6 certo que o 
direito p6de nascer, effectuar-se, subsistir c  perecer inde- 
pendentemente da  obrigação, o que nào acontece em re- 
lação i obrigação. O direito exprime um principio absoluto 
c independente. 

O sujeito do direito: eis o ponto dc vista adoptatlo pelo 
sr. visconde dc Seabra na formação c realização do seu 
plano. Nas, como no sujeito do direito ha  11ecessari;imente 
duas ideias predominantes e distinctas: o poder ou seja a 
autonomia, a faculdade iinmancnte, e a acção ou a facul- 
dade p a t i m ,  cumpria definir a primeira antes de  tratar 
da  segunda; ou, por outras palavras, era necessario co- 
rneçar pelo principio, definir primeiro a capacidade do ente 
juridico, ein que sc resume a sua existencia ideal antes 
de  entrar no exame da vida que lhe 6 propi-ia, no I-eco- 
nheciinento dos meios porque pbde adquirir os ele,neiltos 
externos necessarios a sua existencia e de  como os p6de 
fruir, conservar e defender. 

Assim, todo o dii-cito, no sentido determinador ou regu- 
lador, necessariamente dcvia referir-se a quatro pontos 
capitscs, quc devem servir como de pontos de trianr;ulaçiío 
no levantamento da nossa cai-ta jilridica: I )  natureza do 
ente juridico-capacidade; 2) seus ineios de vida--acqui- 
siç%o; 3) fruiCáo d'esses ineios -propriedade; 4) conservação 
-violaçáo e defcza dos direitos. N'outras tantas partes se 
encontra dividido o codigo civil poi-tuguez. 

Eis surnmariainente exposto o ordinamento do sr. Seabra. 
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Teixeira de Freitas ', n'uma nova apostilla, criticou aspe- 
ramente o systcma do sr. visconde de  Seabra;  para nos 
furtarmos ao trabalho de  reproduzir textualmente a ai-gu- 
meiitaçào de  l'eixeira de  FI-citas ou compendiarmos o que 
se encontra disperso em bastantes paginas, aproveitamos 
n synthese luininosa e completa elaborada pelo Sr .  dr .  La- 
ranjo ¶. 

O systema do codigo, ai-gumcntava Teixeira de  Freitas, 
podia certamente fundai--se no objecto do direito, que são 
coisas e serviços; a divisão primaria estava pois a flor d a  
terra n'esta dualidade, direitos 1-eaes, jura in re, e direitos 
pessoaes, que se dividiam depois em direitos pessoaes de  
relações de  familia, jura $ofes!atis, e em direitos pessoaes 
das relações civis, direitos pessoaes sobre as coisas, jura 
ia rem; todavia . o  auctor do projecto, considerando em 
separado as coisas e os serviços, dizendo d'umas que Ihc 
.não podiam servil- de fundamento, porque seria impossível 
classifical-as e comi>rehendel-as todas na sua inassa existente 
e possivel; dizendo d'outros que lhe não podiam servir de  
fundamento pela sua naturcza variavel e indefinida, con- 
cluia que as coisas e os serviços não podiam ser a base da 
divisão do codigo. 

.Tias, eram falsas ao mesmo tcmpo a conclusao e as pre- 
missas, concluia o jurisconsulto brazileiro. Era  claro que 
as coisas, por si s6, não podiam servir de fundamento ao 
codigo, nem tainbem os serviços por si sO; mas, de  o não 
poder ser cada uma d'estas coisas de  per si não se seguia 
que o não podessem ser ambas; concluir de  uma para 
outra impossibilidade era cornmetter o sophisma de  at- 

1 Teixeira de Freitas, Nova Afost i l la  d eensura do sr. A.  de M .  (:ar- 
valho sobre o Projecto do Codigo Civil Porttcguez cit. 

2 Sr. dr. Laranjo, A organizlydo dos estudos nu faculdade de direito. 
Livros adoptados e expositores mais seguidos, artigo publicado no I r ~ s t i -  
tuto, rol. XLI, 3.' serie, n .O  3 ,  pagg. 176-178.  



tribuir ao todo o que sb era verdade de cada uma das 
partes. O objecto do direito eram coisas e sel-vi~os; não se 
demonstrava, pois, coisa alguma, quando se dcinonstrava, 
que náo se podia constituir urn cotliRj coin um sO d'esses 
elementos. 

. . 
T a n ~ b c m  não cra exacto, dizia l'eixeira de Freit ,~s,  que 

as coisas e os serviços se 1150 poclesseiil classificar, todos 
os codigos e o proprio projecto faziam das coisas as divisões 
necessarias para o direito e do mesmo modo faziam tanbcm 
a divisão das est ipulaç~es ou contractos; sem tacs clas- 
sificações, cuja possibilidade se negava e cuja existencia se 
via, seria mesmo iinpossivel qualquer codigo e o proprio 
ensino do direito. 

Abandonado t i o  mal o objecto do direito, a ri,~ostilla 
passava para o siijeito activo e passivo do mcsriio tlii-cito, 
rejeitando-se este e acceitando-sc aquelle para fund~imento 
do  systerna do codigo. Mas, essa rejeição e adopcão são 
contradictorias entre si, porque nao ha dircito sein obri- 
gação, e porque, tratando-se de  direitos adquiridos, era 
inutil a investigação especulativa da precedencia originaria 
do direito 5 obrigação ou da obrig,içiio ao dil-cito. 

No schema do Sr. viscondc clc Scabra não ha classificaçáo 
alguma; o sujeito activo do dircito, a vontade humana é 
identica e por isso mesmo indivisivel; e, se as linhds divi- 
sorias do não separam direitos divcrsos entre si, mas 
sempre os mesmos direitos, ou antes todos os direitos crn 
massa, em relaçáo a sua possibilidade e ás suas apparcn- 
cias, o cocligo, quc realizar esse Plano, náo conterá em 
cada uma das suas partes disposições legislativas concer- 
nentes a direitos diversos, porem determina~õcs i-c~etidas 
sobre todos os direitos, sempre sobrc os mesmos direitos, 
postoque em phases diversas. Uma applicaç50 rigorosa 
d'essas linhas crearia certarilente um corpo de  leis cornple- 
tamentc novo, mas monstruoso. 

Não nos n'este momento sobre o valor da  
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argumentação do sr. visconde de  Seabra e Teixeira de 
Freitas; oppoi-tunamente manifesta]-emos o nosso modo de 
pensar, quando expozerrnos a verdadeira concepção jul-i- 
dica. 

IX) Systema de Vadala-Papale. A sciencia, affirma Vadalá- 
Papale ', estudando o homem no seu desenvolvimento par- 
ticular, privado, encontra-o integrado em tres series de  
relações: relações com o estado em que se desenvolve, 
relaçues coni a familia que elle constitue, relações com 
o patrimonio de que pOde dispor. I-Iesita sobre qual das 
ti-es series de relações deve preferir como principal, ob- 
sci-vando, entretanto, que a mór parte das escholas sub- 
screve como mais importante a relação pati-iinonial; o 
que, pondera Papale, assim deveria ser, se o individuo não 
nascesse no estado e sob a tutela do estado. P o r  isso, julga 
pi-cfcrivel a serie de relações, que prendem o cidadão ao 
estado desde o nascimento atk a moi-te; em segundo logar 
vêm naturalmente as relações patrimoniaes, porque acom- 
panham o individuo em todos os seus estados; por ultimo 
devem attender-se as relações com a familia. Um codigo 
devera naturalmente constar de tres partes : I) rclações do  
individuo com o estado; 11) relações do individuo com o 
patrimonio; 111) relações do indivicluo com a familia. 

Como processo a seguir na realiza~ão de semelhante 
plano, Vadali-Papale suggere as seguintes precauções : I) 

devera cornprehencler o codigo a parte objectiva de  todas 
as relaqoes juridicas; 2) cot~vkm promover a eliminaç30 do  
dominio do espii-ito individualista na esphera juridica e 
substituil-o pelo espirito social. 

Vadalh-Papale, I1 Codke Civil Italiano e la Scienza, Napoli, I 88 I ,  

pag. 4 I e seg. 



X) Systema de Chironi e d'Aguanno. Giuseppe dlAguanno, 
n 'um trabalho notavel a que  por vezes nos havcmc,s refe- 
rido ', e Chironi na introducção a cssc mesmo trabalho, 
appi.oxiinando-se talvez do  processo de  Savigny, reconhecem 
a existencia de quatro institutos, outras tantas partes d'uni 
codipo civil: familia, +ro$riedade, successòcs e ol>riA,açòes. 

Certamente as  relaqóes privadas entre os individuos re- 
ferem-se ao instituto da familia, que se constitue natural- 
mente entre os aniiliaes, poii. dci-iva d 'uma necessidade 
physiologica, acompanhada dc  um sentimento. que deter- 
mina muitos outros, ci-cando I-elaçõcs variadissiinas em 
harmonia com a evoluçào social. Essas relações são natu- 
ralmente reguladas pelo direito. 

O instituto da  propriedadc, uin dos que determina maior 
numcro  dc  relações jui.iclicas, deriva da  imperiosa neccs- 
sidade de os hoi~iens sat isfx~erem as exigencias do  seu or- 
ganisino; tem, pois, origem biologica, embora a psycho- 
logia não lhe seja completamente extrailha. 

Apparentemente a instituição das succcssóes prcnde-se 
tão intimamente com a familia c propriedadc, que  não 
possue uma  differenciaçào propria. Mas, embora intiinos 
os liames que relacionam as successões com a familia e 

o regime11 das successões 6 anterior a consti- 
tuição d a  familia e deriva da  hereditaricclaclè bio-psycho- 
logica; deve ser regulado este rcgimen tendo sempre e m  
consideração o drsenvolvimento d a  familia, o incrcmento 
da propriedade, a evolução social iinalmente. 

Na0 C i-azoavcl considci-ar as obrigações como simples 
modif caçúes d a  propriedade; constituem ao contrario u m  
instituto especial. 

Como disposições preliminares a estas quatro partes d o  

1 D'Aguanno, t a  C;esesi e l'Evoluzione de1 Dil-itto Civile etc. cit., 
pag. 2 0  e seg.; passim. 



codigo civil, convém tratar do subjectum jziris, isto k ,  das 
pessoas a quem os direitos estiio inhei-entes, coinprehcn- 
dendo-sc n'esta categoria todos os entes, que tbem auto- 
nomia. 

XI) Systema de Cimbali. O jurisperito, extraordinariamente 
intclligcntc, a quem devemos muitas inspirações decisivas 
n'estc nosso modcstissiino trabalho, procura i-esolvcr o pro- 
blcrna d'este capitulo, relativamente a ui11 codigo de direito 
privado social ', como deve scr qualquer codigo civil cm 

i Nem todos os  auctores são unanimes em reconhccer ao codigo d e  
direito privado social a mesma latitude; na Italia moderna discute-se 
com enthusiasmo este problema, cuja solução exercerá uma influencia 
decisiva na elaboração dos codigos futuros. Uns auctores, como Pisa- 
nelli (Trattato della competenza), Precerutti (Uno sguardo a i  lavori l e  
gis1;ttivi d'ltalia e d i  altri psesi. prelccçáo pronunciada em dezembro 
de r 869 na Universidade de Turim e publicada no Archivio giuridico, 
tom. IV, fasc. 5 . O ) ,  Cimbali ( L a  iVuova Fase eit., part. 111, cap. unico, 
n.O 243, pag. 3 5 7), Vivante (Archivio giuridico, tom. xxxix, +c. 5 .O 

e 6.O; Ritista italiana per le scienze giuridiche, tom. XIII, fasc. 3.O; An- 
cora per u n  codice unico delle obbligazionz, cxtrahido da Rivista cit.), 
Luiz Silvela (Informe que sobre e1 proyeto de código y tribunales de co- 
mercio presentam a1 Claustro de la facultad de derecho de la Universidad 
de iiladrid 10s ponentes nombrados fior e1 mismo, hiadrid, I 882, pag. 2 2 )  

e Bolaflio (I'er u n  codice unico delle obbiigarioni, prelecção pronunciada 
em janeiro de I 8 8 9  na Universidade dc Parma, pagg. 10 e seg.) incli- 
nam-se pela fusão das obrigações civis e commerciaes n'um mesmo codigo 
de direito privado social; outrosauctoreu, como Galdschmidt (I-landbrtch 
des Handelsrecht, E i ~ t l e i t u n ~ ,  $ 3 .O), Cohn (Drei liechswissenschaftl~che 
Vortr ige,  I 888),  Sacerdoti (Sul la  existenza autonoma de1 diritto com- 
mcrciale, Padua, I 88 j ; Contro un codice unico delle obbligazioni, Padua, 
1 8 9 0 ) ~  Manara (Contro un codice unico delle obbligazioni, Torino, 
r 89 3), Vidari (Corso di  diritto commerciale. I 89 3, tom. I, pagg. 7 I 3 
e seg.), Sr. dr. Guilherme Moreira (Actos  de commercio, Coimbra, I 889,  
pagg. i 8 e seg.) e Mendes Martins (Progressos do direito mercantil e sua 
inpuencia na legislaçâo portugueza, fasc. I, pag. I g) admittem a velha 

J 



nossos dias '. Não podemos deixar de analysar a doutrina 
do notavel reformador. 

Não será possivel classificar devidamente a materia ju- 

distincção entre obrigações civis e commerciaes, incorporando o direito 
correlativo em monumentos juridicos diversos. N'este mesmo terreno 
se encontra De Greef c o sr. dr. Garcia (obr. cit.). 

Preterindo detalhes de argumentação, que não se coadunau com dr 
moldes estreitos d'uma nota, limitamo-nos a subscrever as  conclusõer 
de Mendes Martins: 

*Se todo o progresso astronomico, geologico, organico, ethnologico, 
social, economico c artistico se reduz, como proficientemente o de- 
monstrou Hcrbert Spencer, a uma simplcs transmutaçào do homogeneo 
em heterogeneo, e se esta lei se nos depara náo só na evolução dos or- 
ganismos sociaes, segundo o pretendia Krause, mas na evoluçiío uni- 
versal, bem como na de todos os productos abstractos ou concretog 
reaes ou ideaes, do pensamento e actividade humanos, é erronco suppor 
com E. Cimbali uma futura embryogenia juridica, uma futura assimi- 
lação do direito commercial pelo civil. 

a 0  direito mercantil abrange actualmente em suas normas os actos 
d'outras industrias, auxiliadoras da circulação das riquezas. Ora, este 
estado de these. usando da terminologia philosophica krausista, é essen- 
cialmente transitorio, pois os poderosos agentes modificadores da con- 
dicionalidsde economica das industrias exigem correlativamente uma 
progressiva mutação da sua condicionalidade iuridica. E assim, o dy- 
namismo de cada industria requer, além d'um certo numero de condiçõts 
communs ás  demais, como a celeridade, a boa fé e o credito que, a doo- 
peito das aífirn~ações de  G. Endeinann, Boistel e outros, não são pecu- 
liares das relações mercantis, algumas especiaes consoante o meio em 
que se desenvolve e o papel que desempenha no apparelho economim 
das sociedades. As leis e regulamentos especiaes já existentes, embota 
com um caracter pronunciadamente administrativo, parecem indicar 
que a evolução se realisará no scntido da garantia e regulomentaçào 
autonomas das industrias de producçào e transformação. 

*Posto isto, 6 scientificamente provavel a futura desintegração d o  di- 
reito commercial, constituindo-se este por seu turno com o caracter de  
um direito especialissimo, de modo a coincidir a sua concepçdo juridice 
com a economica~. (Obr. cit., pag. 19  e seg.). 

1 La Nuova etc. cit., pag. 35 I e seg. 
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ridica a que nos referimos, sem considerarmos systerna- 
ticamente os elementos constitutivos do codigo de direito 
privado social, sob o aspecto cstatico e dynamico ; estatica- 
mente, consideram-se taes elementos em si mesmos, rescr- 
vando para a parte dynainica a sua movimentaçáo. Sob o 
primeiro aspecto são dois os elementos constitutivos do 
cadigo de  direito privado social : pessoas e coisas, szijeilos 
e objectos; semelhantemente são dois os elementos inte- 
grantes da vida em geral : materia c força. Dynamicamente 
estudam-se as relações em que se encontram os sujeitos e 
objectos. 

D'este modo são tres as partes íundamcntaes de um co- 
digo de direito privado social: $esso~s ,  coisas e relaçaes 
juridicas . 

Quanto ao sujeito de direitos è indispensavel reconhecer 
a dignidade de pessoa ou sujeito de direitos não d m e n t e  
aos individuos physicos, mas ainda as pessoas juridicas, 
corpos moraes, sociedades e associações, qualquer que 
seja a sua fbrma, entidade e scopo, havendo a maxima 
prudencia em estabelecer legalmente as condições por que 
se adquire, conserva e perde a capacidade d e  sujeito ju- 
ridico. 

Na segunda parte convCm referir a immensa quantidade 
de bens, que constituem o inventario c patrimonio da so- 
ciedade moderna. Não nos devemos esquecer do que pre- 
cedentemente disseinos acerca do codigo de direito ~ r i v a d o  
social '. 

A terceira parte 6 constituida pela integação das re- 
laçóes existentes entre os siijeitos e objectos, &vendo conter 
normas seguras, que comprehendam e governem sabia- 
mente todas as rc laçes  de ordem p i v a d a  na sociedade 
moderna. 

1 Vid. pagg. civ-CXIV. . . 



Ainda não criticamos Cimbali ; aguardamos o momento 
opportuno. 

XII) Systema scienti5co. Necessitamos de expbr certas con- 
sideraçóes, que provocam a verdadeira solução do problema. 

Quasi todos os auctores, inclusivk Cimbali, voltam con- 
stantemente a velha distincção entre direito publico e pri- 
vado, circumscrevendo a este ultimo a area do direito 
civil. No decurso d'esta introducção temo-nos referido 
tcchnicamente a semelhante doutrina, unica e exclusiva- 
mente por não ~ O S S U ~ I - m o s  a auctoridade necessai-ia para 
orientarmos este assumpto do modo que ju1gari.o~ pre- 
ferivel; nt7este momento, em que temos por fim expdr a 
nossa opinião, desassombradamente, sem ambagcs, e para 
resolver scientificamente o ordinamento dos codigos, lan- 
çamos para a margem essas preoccupações. 

A distincção entre direito publico e privado, contem- 
poranea dos romanos, tem permanecido refractaria a todos 
os modulos da evolução, coarctando as tentativas scientificas 
e constituindo um dogma juridico. 

E, entretanto, nada mais destituido de fundamento. 
Os apologistas da  distincção mencionada encontram ca- 

p i t u l o ~  de distincção entre estes dois ramos do direito na 
origem,  objeclo, elemento predominante e deveres correlativos. 
O direito publico origina-se no estado, refere-se ac estado, 
tem como elemento o estado e determina 
deveres publicas, isto 6 ,  deveres que os cidadãos são obri- 
gados a cumprir. O direito privado filia-se no cidadão, 
diz principalmente respeito ao cidadão, que é tambem o 
seu elemento predominante e occasiona deveres particu- 
lares. 

«Os direitos publicos são tambem deveres publicas: quem 
p6de actuar deve actuar. O principe tem o direito e o 
dever dc governar; o juiz C obrigado a julgar. Contraria- 
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mente, o particular aproveita-se ou não do direito indivi- 
dual, consoante lhe apl-az 4. 

Julgamos inadmissivel semelhante distincçáo, por insuf- 
ficiente, antinomica e exclusiva. 

Ern que ramo devemos incluir o direito das communhõcs 
religiosas, que não pertencem estrictamente ao direito pu- 
blico, nem ao direito particular? 

No direito commercial, industrial, etc., ha materia, que 
pertence, ora ao direito publico, ora ao particular. O di- 
reito do fisco, que parece comprehender-se na area do 
direito publico, entra no direito privadò, porque o estado 
considera-se como particular, relativamente as coisas, cuja 
propriedade exclusiva possue. 0 s  direitos politicos dos 
cidadãos (direito de petição, liberdade de imprensa, etc.) 
são dominio do direito publico, porque o individuo entra, 
n'estes direitos, em I-elação directa com o estado. Como 
observa o mencionado publicista, os limites d'estes dois 
ramos parecem confundir-se. 

Compi-ehendemos que a mbr parte dos civilistas e phi- 
losophos citados perfilhem essa distiilcçào como expediente 
transitorio, n'um momento em que a concepção juridica 
atravessa uma remodelação profunda; assiste-nos, entre- 
tanto, o direito de negar caracter scientifico as suas coil- 
clusões. 

Toclo o direito representa uma garantia dos cidadãos em 
qualquer das manifestações da sua actividade ; ora, como 
essa garantia tem effcctividade real e ~os i t iva  com a intcr- 
vençáo do estado, todo o direito i: essencialmente publico. 
Necessitamos de insistir na concepção do direito-garantia. 

Todos os phenomenos juridicos são phenomenos sociaes 
e, como representam garantias sociaes, acompanham as dif- 

1 $luntschli, Le Droit public gdndrai, Paris, 1885, pag. 7, 
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ferenciações correlativas; o processo a seguir, poisl afim 
de encontrar as differenciações juridicas, é determinar pre- 
viamente as differenciações de phenomenos sociaes, isto é, 
proceder a c~assifiração interna da sociologia. 

Não poucos auctores se tem referido a classificação in- 
terna da sociologia; poucos têem apresentado trabalhos 
apreciaveis; haja vista o exemplo de Ferraris '. De todas as 
tentativas com razão destacainos a de Greef e sr. dr .  ( '  ~arc ia .  - 

A classificaçáo das sciencias sociaes, diz Greef ', deve 
basear-se nas relaçóes communs ou differenciadas e gra- 
duar-se segundo 'a complexidade crescente e caracteres 
progressivamente especialisados d'essaç relaçóes. Todos os 
phenomenos relativos i vida organica podem reduzir-se a 
ordem physiologica propriamente dita ou a ordem psychica. 
Pois que a intelligencia se manifesta ii'um certo ponto da  
vida organica, a distincçáo entre os phenomenos ;physio- 
logicos e psychologicos basea-se na classificação natilral dos 
seres e os raciocinios, que partem d'essa classificação I ealista, 
são egualmente raciocinios naturalistas. 

Applicando este criterio, encontrainos entre os pheno- 
menos sociaes : 

Estes diversos grupos de phenomenos são funcções de 

1 Ferraris, Sxggi di Scienza dcll'Amministrazione e di Eco~lomia Po. 
litica, Torino, I 879, pag. I 2 c seg. 

2 De Grcef, ~ n i r o d ~ c f i o n  la Sociologie, Paris, I 836. 
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orgãos correlativos; assim se devem considerar muitas 
instituiçoes economicas, familiares, etc. 

Combinando esses diversos elementos e tendo na devida 
consideração as rclações intcrnacionacs: não esquecendo 
que a funcção juridica terminara por integrar-se em todos 
os outros. grupos de phenomenos, organisa Greef as se- 
guintes differenciações juridicas : 

a) Direito economico. 

I )  direito commercial 
2) direito industrial 
3) direito agricola e fiindiario. 

E )  Direito familiar ou genesico. 

I )  matrimonio e divorcio 
2) paternidade e filiação. 

y) Direito mixto. Sz~ccessâo. 

6) Direito artistico. 

E )  Direito scienttjcico ou $hilosofihico. 

5) Direito moralisador e penal. 

H) Direito administrativo e publico interno. 

T )  Direito internacional I>rivado. 

I )  Dkeito fiublico externo. 

O sr. dr. Garcia, lente da Universidade, tentou resolver 
o assumpto. Vejamos o seu modo de pensar '. 

i Sr. dr. Garcia,Apontamentos dca1,aumas prelecçdes, Coimbra, i 89 3,  
pag, 2 a  e seg. 
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A sociologia estuda as condições de  existencia das socie- 
dades humanas; da noção organica da sociedade, qiie con- 
stitue um dogma para todos os espii-itos cultos do nosso 
tempo, C facil deduzir a existencia de coildições s~c iaes ,  
assim distribuidas : condiçóes de formação, constiti ição c' 
renovação,"vitalidade, persistencia e conservação. aperfei- 
çoamento e garantia. 

A estes cinco grupos de  condições correspondem outros 
tantos phenomenos, que pela sua generalização deterininam 
leis correlativas; a integraçáo d'essas leis assignamos respe- 
ctivamente as seguintes denominações: politica, economia, 
administração, moral e direito. 

Embora seja designada pelo scu auctor uma tentativa . . 
provisoria, a classificaçào mencionada tem resistido, ou, 
pelo menos, k capaz de  resistir a dialectica mais acerada. 
E tanto nos basta, não existindo sobretudo trabalhos defi- 
nitivos sobre o assumpto. 

Não devemos levar o principio da generalidade decre- 
scente e complexidade crescente até ao extremo de isolarmos 
completamente os diversos grupos cle phenomenos sociaes ; 
se a sociedade é um organismo, ha uma coordenação geral 
de  todos os orgãos, concepção esta terminantemente con- 
traria ao pretendido isolamento ; nos phenomenos sociaes 
as diversas condições combinam-se, entrecruzam-se, com- 
pletam-se; n'uma palavra, integram-se. Na realidade não 
vivein os phenonleilos de foi-inaçáo sein as condiiões de  
vitalidade; nrio se determinam os phcnomenos de vitalidade 
sem as condições de  formação, etc. Na ~ r o ~ r i a  serie de  
phenomcnos inorganicos e 01-ganicos, que não cstava sujeita 
a contingencia dos phenomcnos sociaes, eminentemente 
complexos, a applica~ão do ~ r i n c i ~ i o  da generalidade decre- 
scente esta sujeita a algumas contestações; pelo menos a 
critica de  Spcncer a graduação da arithmetica, algebra, 
analyse transcendente, astronoinia, physica, ctc., obrigou 
Littré, o discipulo amado, a certas explicações, que em 
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linguagem vulgar se conhecem pelo nome de  transacções. E 
isto não desmerece o trabalho de  Comte; demonstrou mais 
uma vez que nem todos os phenomenos são mathematicos 
e explicou alguns pontos escuros da serie Comteana. 

Havendo, portanto, o maximo cuidado na applicaçáo do 
criterio organico as relações dos phenomenos sociaes, vo- 
latilisam-se facilmente todas as difficuldades emergentes. 
Aonde existirem condições de  formação, ahi se estende o 
dominio da politica e assim successivamente 

E m  certo sentido pòde chamar-se a esta serie objectiva, 
em contraposição a de Greef, essencialmente subjecliila. 
Bein sabemos que uma serie verdadeira reside na harmonia 
dos dois elementos: subjectivo e objectivo, o ideal e o real. 
Alas, definamos os termos, porque a ideia expressa por 
aquelles adjectivos 12 diversa. 

E m  biologia estuda-se o elemento anatomico, o tecido e 
o orgão ; no tecido ha elementos anatomicos, como no orgão 
ha tecidos. Sob este ponto dc vista, o elemento anatomico 
C mais geral do que o orgão ou tecido, pois entra como ele- 
mento integrante no orgão e no tecido, emquanto este ul- 
timo se integra no orgão. Assim, a serie: elemento anato- 
mico, tecido e orgão obedece ao principio da generalidade 
decrescente ; a esta serie chama LittrC uma serie subjectiva. 

P o r  outro lado, no mesmo exemplo, o orgão é o ele- 
mento mais geral; comprehende o tecido e o elemento 
anatomico; immediatamente apparece o tecido, menos geral 
do que o orgão, mais geral do que o elemento anatomico. 
Assirn, a serie: elemento anatomico, tecido e orgão obedece 
ao principio da generalidade crescente; a esta serie chamou 
LittrC uma serie objectiva '. 

1 Auguste Comte, Co t~rs  de Philosophie Positive, 3.rne ed.,  Paris, 
tom. I ,  2.me leç., pag. 46 e seg.; Herbert Spencer, The genesis ofscitnce; 
Greef, obr. c loc. c i t . ;  Sr. d r .  Garcia, Programma da  quarta cad~ira ,  
Cqimbra, I 885 ; Apontamentos cit.; E .  Littré, A. Comteet la Philgsophie 
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Ora, visto que a classificação de Greef considera mais 
geral a economia, como sciencia cujos phenomenos se in- 
tegram em todas as outras sciencias, chamamos-lhe clas- 
sificação subjectiva; e, porque a serie do Sr. dr. Garcia 
considera mais geral a politica, visto abranger todas as 
outras sciencias sociaes, pois não se comprehendem quaes- 
quer condiçóes sociaes sem as condições de formação, 
chamamos-lhe serie objectiva. 

Assim explicados os termos, a doutrina parece admis- 
sivel. 

Postos estes principias incontestaveis, concluimos : 
a) A sbrie sociologica do Sr. dr.  Garcia b predominan- 

temente objectiva-subjectiva; a de Greef é subjectiva, quando 
muito subjectiva-objectiva. No estado de transição em que 
se encontram as sciencias sociaes não possivel seguir um 
criterio exclusivo. 

b) De Greef pretende sustentar, que os phenomenos SOT 

ciaes, constantes da sua historica hierarchia social, obede- 
ceram á ordem demarcada pela correlativa topographia 
taxonomica. Será possivel essa demonstração ? l Kão ap- 
pareceriam no mesmo momento historico todos esses phe- 
nomenos ? ! 

c) Não será, porventura, imprudencia reconhecida sus- 
tentar, que os phenomenos artisticos appareceram pri- 
meiro do que os religiosos, moralizadores e juridicos, 
considerando-se, sobretudo, os phenomenos religiosos como 
fbrrna inferior dos phenomenos iatellectuaes? ! 

d) E que diremos da extraordinaria ~reponderancia con- 
ferida aos phenomenos economicos? E' certo que muitos 
auctores classicos, e em especial Littré, reconhecem im- 

Posit ive,  3.rne d., Paris, r 8 7 7 ,  cap. V I ,  pag. 277 e seg.; Stuart Mill, 
Auguste Comte et le  Positivisme, trad. par Clemençeau, Paris, 1885, 
pag. 4 '. 
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port~ntissimo predominio ao phenomeno economico da 
nutrição social ; entretanto, 6 necesrario estabelecer diffe- 
rença entre semelhante predominio e a reducçáo da socio- 
logia a uina funcção do factor economico. Não se julgue, 
porkrn, nova a thcse de Greef; encontramol-a na evolução 
economica enunciada por I b r l  Marx como synthese d a  
philosophia historica, no systema de Gumplowicz, nas 
doutrinas econoinicas de De Johannis, Puviani, Rabbeno, 
e, de modo especial, nos trabalhos de Loria. Apezar dos 
precedentes d'esta doutrina, não a podemos admittir por 
varias razões : I )  nunca um phenomeno social nos apparece 
destacado dos seus factores ; ao contrario, deve considerar-se 
como intcgraçáo e synthese de outros factores; 2) alem de 
que o phenomeno nào persiste indifferente deante dos seus 
factores, actua sobre elles, modificando-os de novo; 3) o 
predominio exclusivo do factor economico 6 um excesso 
inadmissivel. 

Sabemos que muitos espii-itos illustrados se insurgem 
contra a séric do Sr. dr.  Garcia ; não encontramos, porém, 
fundamento á sua argumentação '. 

Como ja tivemos occasiáo de indicar, o direito desem- 
p2nha uma funcçào de garantia, funcçáo esta que se vai 
integrando em todos os outros grupos de phenomenos, 

cm alguns d'elles instituições adequadas. Devemos 
dizer que a funcçáo de garantia exercida pelo direito é 
hoje admittida por quasi todos os philosophos e juriscon- 
sultos, isolada ou simultaneamente com outras. 

D'este modo possuimos um direito politico, economico, 
administrativo e moralizador, sendo facil adivinhar, em 
harmonia com este criterio, a sorte do nosso codigo cAvil, 
que se fragmentaria em outros tantos codigos quantos os 
ramos do direito: codigo de direito politico, codigo de di- 

1 Abel Andrade, Çriticq Financial, Coimbra, 1895, pagg. 28-70. 



CLVI ~NTRODUCÇAO - RENOVAÇÃO JURIDICA 

reito economico, codigo de direito administrativo, codigo 
de direito moralizador 4 .  

Mas. será possivel no actual momento historico adoptar 
este criterio, cortando cerce com todo o existente, revolu- 
cionando completamente os processos geralmente seguidos? 
Impossivel. 

Qual dos systemas previamente indicados escolher? 
No campo restrictissi~no em que collocamos o problema 

julgamos superior a todos os ordinainentos o defendido 
por Chironi e d'Aguanno; alem de conferir a importancia 
devida ás obrigações, não se afasta por completo dos velhos 
processos secularmente consagrados, o que tambem C de 
extraordinaria vantagem. 

Niio perfilhamos as censuras de Teixeira de Freitas, 
embora o ordinamento do Sr. visconde de Seabra seja algo 
metaphysico. 

Mas repetimos: o ordinamento scientifico resulta natu- 
ralmente d'uma classificação sociologica; já foi indicado 
anteriormente. 

Assim orientados não podemos.deixar de reconhecer, que 
a elaboração do codigo civil portuguez não obedeceu a um 
criterio scientifico, a uma eschola philosophica exclusiva; 
ao contrario apparecem-nos manifestações de todos os cri- 
terios, symptomas de todas as escholas. 

Do que deixamos dito parecerá poder-se concluir, que 

1 Abel Andrade, Administraçdo e Direito Admiwistrativo, Porto, I 89 3, 
,pa@ 26 e s q g ;  Critica Finwcial, cit. 



os codigos, mais ou menos indirectamente criticados n'esta 
introducção, obedecem ao criterio individualista, quando 
se devem considerar, quanto a sua orientação, uma miscel- 
lanea, mais ou menos felizmente combinada. Vadala-Papale 
chama-lhes mosaico. O codigo civil portuguez 6 um mosaico.  

Entretanto, apezar de ao-tempo da do codigo 
civil portuguez ainda não estarem vulgarisadas as doutrinas 
socialistas e individualistas, surgindo o predominio indi- 
vidualista, como eschola, do confronto feito entre as duas 
mencionadas theorias, succedeu, que a diversidade de ele- 
mentos integrantes do codigo se uniformisou pelo aspecto 
individualista. 

Na evolução da humanidade encontra A. Comte tres 
periodos bem definidos, que se devem considerar como 
criterio segurissiino da nossa orientação mental: theologico,  

metafih.ysico e $ositivo '. 
  lei dos tres estados, entrevista por Turgot4,  Kant e 

Condorcetb, ou interpretada como criterio de orientação 
mental (sr. dr. Garcia 5 ) ,  ou como pretende o Sr. Feio 6, 

1 Sobre a verdade e interpreta~ão da leicomteana vid. Azrguste Comte, 
Cours de Philosofihie Positive, tom. I ,  pagg. I I - I 5 ; Teixeira Bastos, 
Principias de Philosophia Positiva, tom. I ,  liv. 1, cap. I, pag. 2; Rwuedes 
deux mondes, liv. du I 5 noiit. I 880, pagg. 85 6-892 (art. de  Vachei-ot) ; 
La Pliilosophie Positive, mars-abril, 1 88 I ,  pag. 2 I I e seg.; Estudo 
sociologico para a setima cadeira da facrrldade de direito, Coimbra, 
I 880, pag. XIII .  

2 Turgot, Histoire des firogrds de l'esprit humain, pag. 294, cit por 
LittrC, Auguste Comte et la Philosofiliie Positive, Paris I 877, pag. 37 
e seg. 

3 Kant. Idke d'une histoire universelle au point de vue de L'humanitd 
cit. por Littré, ibid., pag. 5 I e seg. 

4 Condorcet, Esqziisse d'un tableau historique des firogrds de l'esprit 
humain cit. por Littré, ibid. 

5 Sr. dr. Garcia, Estudo sociologico cit., ibid. 
6 Ibid., pag. go e seg. 



tem uma importante somma de  verdade, apezar da critica 
feita por Vacherotl e das reflexóes, subordinadas a um 
criterio muito exclusivista, muito of'ficial, desenvolvidas 
pelo Sr. dr.  I-Iora 3, lente da faculdade de 'I'heologia. Indis- 
cutivelmente, ao elemento theologico, como factor prepon- 
derante da  evolução intellectual, succedeu o dominio do 
elemento metaphysico, que tende a ser substituido pela 
positividade dos factos 3 .  

As duvidas de Vacherot são respondiveis : demonstrou-o 
Ritt i4;  mas, se um espirito superior descobrisse elementos 
importantes que, no preciso momento historico, se não 
pudessem integrar na formula comteana, não nos desvia- 
riamos subito da espinha dorsal do posziivismo" onde se 
encontram verdades de  incalculavel alcance scientifico. A 
evoluçáo inorganica ainda não está completamente de- 
monstrada, apezar dos esforços de Tyndall; o insuspeito 
lIaeckel affirma, com uma hombridade que muito o honra, 
a impossibilidade actual de experimentar a autogonia, que 
muitos erradamente descobrem na plasrnagonia; e, entre- 
tanto, nenhum homem de sciencia repudia a evoluçáo. 

O elemento theologico já dominou; contribuiu. como 
factor poderosissin~o, para a formação da synthese catho- 
lico-feudal, cuja desintegração começa com o declinar do 
seculo X I I ,  embora se manifeste historicamente no principio 
do seculo xiv; a esta desintegração succedera, certamente, 

1 Revne des deux mondes, liv. cit., art. cit. 
2 Sr. dr. Hora, Critica Hodzerni Positivis?>ii Analj~sis,  Conimbricae, 

1879, pag. 5 I e seg. 
3 A. Comte, Corirs de Philosofihie Positive cit., tom. I, pagg. I 1-1 5 .  
4 Ritti, La Philosophie Positive, mars-avril, I 88 I ,  pag. 2 I r e seg. 
6 A phrase perteilcc a Stuart  Mill., Augusfe Comte et le Positivisme 

cit. 
I-Iaeckel, Histoire de la Creation Natwdle ,  trad. par Letourneau, 

Paris, I 884, I 3."" léçon, pag. 2 5 2 .  
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uma situação caracterisada pela integraçáo dos elementos: 
industria, esthetica e philosophia '. 

E' indispensavel, que certas ideias, incrustadas no geral 
dos homens, como [osseis em meio de rochedos seculares, 
vão desapparecendo em presença das conquistas da sciencia. 
Uma renovação, profunda e vivificante, se opera em nossos 
dias; e essa renovação traduz mathematicamente o baquear 
do  antigo regimen intellectual, cai-acterisado pelo predo- 
minio dos elementos theologico e metaphysico. 

O methodo, sobre que os escholasticos dissertaram com 
entliusiasmo inaudito, desceu das regióes metaphysicas do 
a puiori e objectivou-se, concretisou-se na esphera dos 
factos; o methodo 6 essencialmente inductivo, devendo 
considerar-se o dediictivo como =ma applicação das for- 
mulas inductivas8. As ideias innatas existem; mas sao 
formadas pela hereditariedade, que fixa as normas in- 
ductivas nas cellulas dos antepassados 3. ((Observar para 
prever ; prever para advin bar)). 

A psychologia antiga transforma-se desde os seus mais 
profundos alicerces; a substituição do nome, proposta por 
Littrk e Ma~dsley,  não significa simples prurido de techno- 
Iogia, mas traduz uma rigorosa diversidade de doutrina. 
Actualmente a psychologia não se deve considerar elemento 
integrante da philosophia, cujo conceito se reduz a urna 

1 A. Comte, obr. cit., tom. VI, 5 6 . = e  leçon; Theophilo Braga, Historia 
da Universidizde de Coiinbrz, Lisboa, r 89 2,  tom. I, introd., pagg. 4 e 
seg., 3 a e scg. ; Abel Andrade, Synthese Carteseana, Coimbra, I $92, 

pag. Q 2 e seg. 
2 Littré, Auguste Comte et lu Philosofihie Positive cit., pagg. 5 I 7 e 

segg. A reproducção dos argumentos dc Desdouits ( L u  nlétafihysique 
st ses rafifiorts avac les a1rti.e~ scierzccs, Paris, i 880) pclo sr. dr. J. AI. 
Rodrigues (De  miztzriize cvzatione e s  >zilrilo, ConirrihTicae, I 888) em 
nada invalida a doutrina contida no texto, como é facil de verificar. 

3 Maudsley, Physiologie de L'Esprit, trad. par Herzen, cap. v, pag. 3 I 5 
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systematização geral dos conhecimentos humanos, deter- 
minada pela integração das leis descobertas no dominio 
das diversas sciencias; a psychologia limita-se a prestar ao 
dominio da philosophia as leis descobertas pelos diversos 
homens de sciencia'. Esta nova concepção formulada por 
Augusto Comte e hodiernamente consignada por Paulhanq 
promette revolucionar completamente os velhos moldes 
scientificos. A psychologia antiga, a mesma psyc iologia 
do seculo passado era principalmente estudada corri o me- 
thodo psychologico; actualmente, a natureza especiiica dos 
phenomenos psychologicos, equiparados aos psycho-phy- 
siologicos, exige nova orientação ; as experimentações ce- 
rebraes são modernamente praticadas por Spencer, Mau- 
dsley, Bain e tantos outros. 

A maior questão dos tempos antigos encontrava-se con- 
signada n'estes termos: an anima sit? E a volta d'este 
thema bordavam-se controversias bysantinas, capazes de  
entreter o cerebro da humanidade durante seculos. O no- 
minalismo e realismo, harmonizados 'pelo conceitu a 1' ismo; 
o animismo e vitalismo, integrados nas forças physico-chi- 
micas de Carbonelle, são vestigios visiveis de todas essas 
luctas. Ao terminar do seculo xix ninguem se deve preoc- 
cupar com a existencia da alma; observam-se os pheno- 
menos e isso basta para que se estudem scientificamente 
os elementos d a  psycho-physiologia. No terreno da  psy- 
chologia actual a existencia ou não existencia da alma é 
uma questão ociosa. 

Semelhantemente as faculdades, longe de se considerarem 
forças independentes da  alma ou simples instrumentos de 
que ella se serve para realisar os seus phenomenos, devem 
identificar-se com condi~ões previas, que determinam o 

1 Sr. dí. Garcia,  Apontamentos de algumas prelecçòes, cap.  i r ,  pag. 40. 
2 Paulhan, Physiologie de L'Esprit, Paris ,  pag. 5 e seg. 
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natural apparecimento dc certa phcnome~~alidadc;  posta a 
impressão nervosa, segue-se a recepqáo ccllular e a dyna- 
mização do elemento material em elcmento espiritual, em 
ideia. A pi-opria vontade it actualmente definida: rcprescn- 
tação preponderante, quasi exclusiva, de certo acto, acom- 
panhada de uma tendencia prcponderante para realizar esse 
mesmo acto. D'este modo a liberdade, com o scu livre- 
arbitrismo, cedeu terreno ao determinismo vitalista. 

Modernamente affirma-se a psychophysiologia; em vez 
de constituir urna sciencia autonoma e independente, for- 
ma+ com os pretendidos phenomenos psychologicos, inte- 
gram-se estes ultimos na seric geral dos phenomenos phy- 
siologicos. Nrío nos propomos clemonstrai- semelhante these; 
nem o perinitte o caracter d'este trabalho; entretanto não 
deixaremos de  referir um symptoma ii~discutivel da dou- 
trina exposta. 

A linguagem, como manifestaçiío organica de  um phe- 
nomeiio psychico, está naturalmente dependente da acti- 
vidade mental, variavel com a estructura do cercbro, 
nutrição, etc., do mesmo modo que a funcçáo do figado 
acompanha as variantes do parcnchyrna hepatico e nutrição 
respectiva. 

As cellulas nervosas, cerebraes, são centros de  actividade 
mental: representam o pensamento cstatico, do mesmo 
modo que o pensamento symbolisa a cellula dynamica. As 
vibrações de Unzer, as acções excito-inotoras (Maudsley), 
o arco rcflcxo (Laborde) e tantos outros phcnomcnos P ~ Y -  
çiologicos, pathologicos e descobertas anatomicas confirmam 
esta doutrina, embora seja impossivel explicar a metamor- 
phose das substancias assin~iladas nos phenomenos mentaes, 
que  a velha philosophia denominou psychicos e a moderna 
physiologia ccrcbral, auxiliada pelo methodo experimental, 
chama psychophysiologicos. 

O distincto professor da University College, de Londres, 
synthetisa assim as conclusóes da physiologia cerebral : os 

K 



hemispherios devem considerar-se dois grandes gtinglio~, 
situados superiormente aos centros sensorios e motores; 
com estes communicam pelas fibras do senso intimo (Reil) 
os mesmos hemispherios ; elaboram as impressões sensorias 
em ideias ou concepções, abstrahindo o essencial do con- 
tingente e incarnando-o na ideia; idealisam, port: nto, as 
impressões sensorias, que devem considerar-se desenvol- 
vimento epigenetico da natureza '. 

A localisaçào das varias funcções da vida mental nas 
diiferentes circumvoluçfies cerebracs, depois do desastre 
da eschola ph~-enologica em frente da anatomia e ti-abalhos 
de  IIuschlie. Schroedcr van der Ilollr, Comte, Fodd. Wilks, 
Broca, klughlings-Jachson, parece constituir a verdadeira 
doutrina, se restringirmos as nossas observações a lin- 
guagem: assiin o demonstram Dax, Broca, Charcot, etc. 

As observações de  Zaborowslii sobre a autopsia dos 
aphasicos confirmam a nossa doutrina. 

O que se affirina indiscutivelmente da linguagem esten- 
de-se tambem, com mais ou menos certeza, a outros phe- 
noinenos psychophysiologicos. 

A liberdade psychologica ainda resistira ao successivt, 
predominio do  determinismo? 

Nán nos propomos estudar n'este logar o problema: 
limitamo-nos a registar as conclusões admittidas pelos ul- 
timos progressos da scicncia. Os  motivos fornecidos pelh 

1 Maudsley, obr. cit., passim; Haeclcel, Les preuves du transformism, 
rkponse ii F'ircho~~', trad. par Soury, Pdris, I 882, pagg. 63-78; Littrc, 

I 
Lascienzr Z ~ L  fo in t  de zluc #I~iloso~hiqzre, Paris, I 884, pagg. ?o  j-3 30  ; 
La ~Ailoso~liiz positive, rnars-avril, I 860 ; Revue mensuellt de I'ecole 
d'anthropologie, Paris, $89 I ,  an. I .", 11, fev., i 89 I (Les fonctions 
intrl lzcti~elles et institoctives, par Laborde, pagg. 3 3-45) ; Letourneau, 
L'évolution dc Ia morale, Paris, 1887, pag. 26 e seg.; Louir Buchner, 

seg.; Paulhan, Physiologie de l'esprit, cit., cap. I. 
1 Force et  matière, trad. par Kegnard, 6.me ed,, r'aris, I 884, pag. 278 e , 

1 



intelligencia, isto é, pelas cellulas ou centros receptores da  
impressão nervosa, transmittida pelo nervo respectiv,, e 
transformada em ideia, determinam os actos humanos; a 
nossa consciencia não nos adverte d'outra coisa: um homem 
que actuasse sem deterrninaçlio de motivos seria um louco. 
Achamos ridiculo o 131-ocediinento do inquilino, que saltasse 
d'um terceiro andar em vez de se aproveitar das escadas, 
que o conduzem a porta da rua?  Do mesmo modo operaria 
o individuo, que procedesse contrariamente aos seus mo- 
tivos. 

Todos os argumentos dos livre-arbitristas não passam 
de  sophismas: a penalidade demonstra o determinismo, 
porque a pcna modifica o caracter do criminoso, em que 
actuam sbmcnte os maus motivos e constitue um novo 
motivo para os restantes cidadãos. A distincção entre a 
possibilidade do homem obrar contra os motivos, - que 
nunca se realisa-, e a realidade da relaçáo intima entre 
as suppostas voliçóes e os estiinulantes intellectuaes neces- 
sarios, que nunca deixa de existir no homem normal, 
essa distincção não tem um fundamento positivo e, por- 
tanto, deve regeitar-se. Mas, se quizerinos aproveitar o 
argumento, devemos concluir: o homem pbde ser livre, 
mas até ao momento presente tem sido constantemente 
determinado por motivos, isto C, o determinismo 6 um 
facto indiscutivel. E m  conclusão: a vontade, como a con- 
cebem os livre-arbitristas, não existe ; se denominarmos as 
faculdades (sensibilidade c entendimento) grupo de phe- 
nomenos necessarios para o apparecimento de um pheno- 
meno deterininado (Paulhan), a vontade não passara da  
representação preponderante, quasi exclusiva, d 'um acto, 
acompanhada de certa tendencia preponderante para exe- 
cutar esse mesmo acto (S~encer ) ,  como anteriormente dis- 
semos. 

«O homem, diz Maudsley, teve sempre uma grande dif- 
ficuldade c m  conceber ideias exactas acerca das suas re- . . 



laçóes com o mundo exterior. Xa sua infancia, no estado 
selvagem, sente-se tão pequeno deante da iinmensidade d a  
natureza que, subjugado pelo espectaculo do seu curso 
austero e inexoravel, prostra-se n'uma reverencia humi- 
lhante. Aqui, sob seus phs tremulos, ergue-se a natureza e 
sepultam-11'0 as ruinas da sua habitação; mais alkm as aguas 
transbordadas engolem, com inaudita indifferença, a sua 
propriedade e a sua vida. Consciente da sua impotencia 
individual, entrega-se ao terror, adora as causas dos seus 
males, divinisa as forças da natureza. 

Entretanto o habito pacifica a consternação e o espirito 
de  observação substitue o tle veneraçáo; o homem, pros- 
trado, levanta-se e pci.sci-uta a causa dos phenomenosu '. 

Comprehende-se, que farte, a constituição e a dynami- 
sação da  corrente theologica e metaphysica nos tempos 
contemporaneos de factos, a que de  leve nos referimos e 
que nos abstemos de descrever minuciosamente. Como 
crystallizaçáo, indiscutivelmente superior, d'essa ordem de 
ideias, formou-se e constituiii-se a egreja, subordinada a 
um proccsso de metamorphose disciplinar e dogmatica, em 
que peze aos sectarios da immutabilidade dogmatica, me- 
tamorphose demonstrada pelos factos culminantes da sua 
histoi-ia. 

S u b l a l ~  causa follitur efleclus: transforn~adas as origens 
divinisadas em genkses naturalistas; reduzido 
o homem a u m  modulo da evolução inorganica; eviden- 
ciada a invenção de Deus, como fbrmula commoda para 
resolver as grandes incognitas do pensamento; convertida 
a alina dos metaphysicos n'uma dynamica da materia; der- 
ruido o velho e magestoso edificio da inetaphysica, s6 se 
compi.ehende a existencia da egreja como um producto da  
hereditariedade. Quem não conhece a importancia da he- 

l 
1 Auct. e obr. cit., pag. I e seg. 
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reditariedade, como factor da selecção social, para hesitar 
deante do nosso asserto?' 

Mas, ao lado da hereditariedade affirma-se a adaptaqão 
social, formada pela integração das condições necessai-ias 
a existencia d'uma nova ordem de phenomenos, produzidos 
pelos inelhoramentos de  toda a ordem. E ninguem duvi- 
dara de que aos espiritos coevos do fim do seciilo xix per- 
tence a missão de accelerar a dynamica da adaptação. 

Encontramo-nos, pois, na transição do periodo meta- 
physico para o positivo. Ninguem o contestara. Os sym- 
ptomas referidos são axiomas incontestaveis entre os homens 
de sciencia. 

Apezar d'isto, porCm, t possivel distinguir no nosso co- 
digo elementos caracteristicos dos tres periodos referidos: 
o que  demonstra a nossa assei-ção anterior, relativamente 
aos elementos differenciaes dos tres pei-iodos comteanos. 
Muitos orgãos de direito civil estão atrophiados pelo desuso, 
necessitando outros de ser fundarilcntalmente reformados. 

Vamos proceder a este estudo, de modo muito rapido, 
como exigem os limites d'uma introducção. 

I) Elementos theologicos. Na impossibilidade de nos de- 
morarmos muito n'esta analysc, destacamos o instituto do 
juramento, que desempenha uina funcção importante no 
codigo civil. 

S e  a moral nunca pode ser garantia do direito, antes 
p r a n t i d a  pelo direito, como opina Greef e o Sr. dr .  Garcia, 
o juramento, irnportai~te instituição moralisadora, nunca 
poderá servir de garantia a qualquer acto juridico. 

1 Ulteriormciltc vindicaremos analyticamentc a iinportancia da here- 
ditariedade; esse capitulo constitue, em ccrto sciltido, uma confirma~áo 
das phrases escriptas no texto. 
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Entretanto não somos apologistas das theorias idealisadas 
sem o minimo fundamento real; procuraremos descer da 
simples especulação para o terreno da realidade. 

As testemunhas deverão prestar juraincnto? Eis a grande 
questão, que se suscita no terreno da positividade e a que 
responderemos em termos habeis. 

Jeremias Bentham, o grande fundador da moral utili- 
taria, elaborou u m  estudo sobre Organisação Judiciaria, 
que mais tarde o notavel Dumoilt editou nas Théol-ies des 
areuves judiciabes.  No intuito de ser util a moral e a 
humanidade, como se expressa S. Raffalovich, sustentou 
que o juramento nunca se deveria admittir. 

Belime '. attendendo á merecida reputação de  13entham, 
tentou refutar-lhe a argumentação. Analysemos essa po- 
lemica onde se encontram expostas as objecçóes e respostas 
apresentadas de parte a parte. 

O valor do juramento, argumenta Rentham, I-epousa 
sobre a crença religiosa do depoente, que o juiz nao pòde 
apreciar; admittil-o, pois, t! tornar a credibilidade depen- 
dente d 'um elemento desconhecido. S 'outros termos: no 
juramento existe a fbrm~ila objectiva material e concreta, 
que recebe toda a sua força da crença de quem jura: a 
mesma fòrmula tem uma efficacili diametralmente opposta, 
conforme 6 pronunciada por uin crente fervoroso ou por 
u m  incredulo s~stematico.  Ora,  o j ulgador simplrsmente 
pbde conhecer a parte objectiva do juramento; qiie valor 
se poderá ligar a essa instituiçfio, que se encontra garan- 
tida pelo desconhecido? S e  os legisladores separaram a 
moral do direito por causa da diversidade de garantias, 
como adinittir a prova d'uin contracto ou de qualquer 
acto por intermedio do juramento? S e  entre 116s o sr. vi$- 

1 Belime, La philosofihie du droii, liv. VI, $ 3.O,  pagg. 655-657. 
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conde dc Seabra retirou da noçào de posse o elemento in- 
tencional, que o antigo direito julgava essencial i posse, 
como comprehender essa notavel antinomia em que se 
rasga uma das paginas mais importantes do nosso cocIiço, 
a pagina onde se encontra o artigo 474.', onde se aftirrna 
um ~ r i n c i p i o  moderno, perfeitamente compativcl com as 
condiçóes sociaes do nosso seculo? 

Não podemos deixar de reconhecer, que esta argumen- 
tação 6 esmagadora; entretanto Belime ousa responder-lhe 
nos termos seguintes. 

Tainbem ha muita dilriculdade, diz Belime, em verificar 
a probidade da testemunha, que é um elemento sobre que 
repousa, ainda mais directamente, a fk quc merece; e, cn- 
tretanto, admitte-se. 

Este i-aciocinio de  Belime está lor.ge de arrastar o nosso 
assentimento. Como deinonstrar a identidade do juramento 
e da probidade cla testemunha? O juramento, em regra, 
nlio se discute: outi-o tanto não succede com a probidade 
da tcstemunha. Esta differença fuiidamental pulvcrisn a 
primeira resposta de Belime. Ninguem duvida que, pela 
observação e experiencia, 6 possivel ajuizar da probidtide 
testemunhal. 

Demais o juramento deferido resolvc immediatamente o 
pleito; dar-se-ha o mesmo com a probidade testemunhal? 
De modo nenliiiin. 

Continua entretanto Belime: em todos os casos o jura- 
mento 6 uma nova garantia de  sinceridade, ao menos pelo . . .  
receio quc inspiraria a critica dos outros homens sobre o 
perj urio. 

Esta affirrnativa de  Belime é simplesmente desgraçada 
e attribuimol-a mais á impossibilidade de defender seme- 
lhante thesc do que A incompetenciri d'um nome tão justa- 
mente consagrado. Belime concorda cm q i i ~  o juramento 
sempre rncrcce consideraç$o por rictuar sobre o e s ~ i r i t o  de 
quem depõe, obrigando-o ri dizcr a rci-dade, sob pena da  



sociedade desfechar sobre elle censuras amargas pelo seu 
perjurio. 

Mas, n'esse caso o juramento deveria ter mais ou menos 
importancia, sem jamais decidir um pleito! Estender-se-hia 
a um numero liinitadissimo de casos, mas nao constituiria 
uma regi-a geral! Abrangeria certos e determinados indi- 
viduos prudentes e previdentes, mas nã8 deveria ser con- 
signado no texto d ' u n ~  codigo, porque se rege uma nação 
inteira. 

O medo do perjurio, diz Belime. obriga o depoente a 
dizer a verdade ! 

Como se não houvesse acontecimentos innumeros, suc- 
cedidos no remanso da noite em que a testemunha não 
tem receio de ser desmentida! Ilizemos inais: são raris- 
simas as hypotheses em que o juramento dc 13elime seria 
procedente. 

E como é que o juiz estaria habilitado para julgar, se 
a hypothese que se desenrolava deante d'elle era a prevista 
por Belime? ! Impossivel ! 

E m  conclusão: a concessão do auctor criticado, appro- 
ximando-se algum tanto da doutrina de Dentham, esta 
longe de  ser verdadeira. 

Mas, admittamos que a sociedade descobriu um perjuro; 
quid inde? 

Nos seculos que V ~ O  correndo, em que o materialismo 
dissolvente invade as regiões outr'ora fecundadas por um 
espiritualismo fertilisador, a sociedade recebe de  sorriso 
nos labios o perjuro, sobretudo quando se trata de pre- 
scripção. 

Pulverisada a resposta dc  Belime ao ~ r i m e i r o  argumento 
de  Bentham, continueinos a ouvir o patriarcha do utili- 
tarismo. 

Pothier, quc f ~ i  magistrado durante cincoenta annos, 
attesta ter visto deferir o juramento muitas vezes, mas não 
o ter visto recusar senão uma ou duas. A experiencia dos 
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homens e das coisas diz-nos que o numero de  recusas d'esse 
juramento seria muito mais elevado, se a justiça dominasse 
sempre e em todas as cspheras sociaès. Ora ,  uma  inçti- 
tuiçào, que  se presta a tantos abusos, melhor C dissolvc.1-a 
d o  que  conserval-a, como escandalo officialmente consa- 
grado. 

Contra esta doutrina insurge-se Belime sustentando, que, 
ao menos durante essas poucas vezes em que  foi recusado, 
serviu o juramento deferido para evitar injustiças. 

E' bem pouco, diremos nbs! E it preciso notar que  essas 
duas  injustiças evitadas determinaram centenas d e  injus- 
tiças Icgalisadas. 

O resultado benefico, que  flue d'essa minima justiça, 6 
supplantado pela enormidade de  injustiças diariamente suc- 
cedidas. 

Entretanto não é a força dos numeros, fria e desapaixo- 
nada, que nos colloca ao lado de  Bentham; atravéz dos 
numeros divisamos uma instituiçào que, pclos atti-activos 
que  proporciona, concorre poderosamente para o rebaixa- 
mento da  consciencia individual e, portanto, para a degra- ' 

dação d a  consciencia nacional. IIoje commette-se u m  per- 
jurio no juramento deferido, porque o protesto da  con- 
sciencia 6 suffocado pela voz d o  interesse; entretanto ainda 
existia a reacção da  consciencia. Esta lucta, em que a con- 
sciencia fica sempre vencida, repete-se. No fim d'algum 
tempo o pci-jurio sera tão habitual, como antes era o jilra- 
mento conscienciosamente formulado. 

E deveremos adinittir uma instituição, que  se presta a 
estes abusos e que engrossa dia a dia a corrente de  desino- 
ralisação, que  tudo invade? 

Ainda nos encontramos ao lado de  Bentham, tanto mais 
que  o proprio I3elime rcconhece no juramento deferido a 
facilidndc de  se tran\frn-mar em perjurio pelo intci-esse 
proprio. 

Contiiliia Bentliam: o juramento é u m  motivo, que  im- 



pelle a testemunha a continriar a ser perjura; desde esse 
momento impõe-se a obrigação de continuar a mentir, sob 
pcna de se condemnar por si mesma. Ora, se anteriormente 
demonstramos a possibilidade da testemunha falsear o ju- 
ramento, facil se torna verificar como frequentemente se 
iinpõc a obrigação de continuar a mentir. 

Nas, n'essa hypothesc, responde Bclirne, é neccssario 
comparar o ilurnci-o de vezes que a testemunha insiste na 
mentira por causa do juramento com o numero de  vezes 
em que diz a verdade p,Jr virtudc c10 juramento. S ó  assim 
sera possivel demonstrar a vantagem ou desvantagem do 
juramento. 

A resposta de  Bclime não nos satisfaz; esse calculo é 
difficillimo, quasi impossivel; e a prova, que dA margem 
a semelhante contingencia, C muito precaria. 

Nào concordam~s com o argumento apresentaclo por 
Bentham, deduzido da esistencia de  certas religióes, que 
prohibem o juramento; como observa l3elime e como já 
dissemos anteriormente, essas religiões sempre possuem 
uina ou outra fbrmula capaz de  substituir o juramento se- 
guido pelos catholicos. 

E m  virtude das consideraçóes anteriormente expostas, 
a theoria que repudia o juramento, como contrario aos 
bons principias, nRo é completamente destituida de  fun- 
damento positivo. 

Concluindo: o juramento C uma instituição de  c: racter 
pronunciadamcntc theologico, cuja existencia no corpo de  
doutrinas do codigo civil se explica apenas por effíito da 
hereditariedade; é uma survivance, um orgào atrophiado 
pclo clesuso, que deve ser eliminado. 

11) Elementos metaphysicos. Siio muitos os elementos me- 
taphysicos, que se encontram no codigo civil portiiguez; 
referir-nos-hemos principalmente a theoria dos direitos 
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originarios (art. 359.0e seg.), e dos privilegias e hypothecas 
legaes (artt. S78.0-887.0; 905." e scg.). 

a) Direitos ori%yinarios. Durante muito tempo a pei-so- 
nalidade humana jazia esmagada sob a pressão do abso- 
lutismo; a onda redemptora de 1789, porSm, definiu os 
direitos do homem e do cidadão. Como em todas as reacções 
contra uma situaçào anormal, exaggerou-se o alcance das 
conquistas revolucionarias c definiram-se os direitos abso- 
lutos. O codigo civil presta culto 3 doutrina dos direitos 
absolutos. 

Basta attender a divergencia extraordinaria dos auctores 
na classificaç~o dos direitos absolutos para duvidarmos do 
caracter absoluto d'esses direitos. Assim, Vicente Ferrer 
Netto Paiva considera direitos absolutos: os de liberdade, 
associação e independencia; Dias FerreiraP refere os de  
liberdade e apropriação; Rodrigucs de Brito 3 os de digni- 
dade, liberdade, veracidade, boa reputação, propriedade e 
associação; Francli os de inviolabilidade, liberdade indi- 
vidual, propriedade, liberdade de consciencia e liberdade 
inteliectual; Sr. dr .  Callixto os de existencia, liberclarle e 
apropriaçào. 

Depois do apparecimento da  eschola positiva começou 
de negar-se a existencia dos direitos absolutos; apezar da  
deducçào philosophica, com que naturalmente sympathi- 
samos, elaborada por Franck6, quasi todos os espiritos 

1 Elementos de direito n ~ t u r a l ,  Coimbra, r 8 j 7, vol. I, part. Ir, sccç. r, 
85 65.'-79.' 

Noçòes fundamentaes de philosophia do direito, Coimbra, i 846, 
liç. xvr, pag. 3 24. 

3 Philosophia do d i~e i to ,  Coirnbra, r 87 r ,  part. 11, 8 273.0 e seg. 
4 Dictionaire des sciences philosophiques, Paris, r 875 ; Philosophie 

du droit civil, Paris, 1886, cap. Ir ,  pag. g e seg. 
5 Prog~amma da primeira cadeira- Philosophia do direito, pnrt. 11 

e vrir. 
6 Philosophie du droit civil, Paris, i 886, pagg. 9-2 2, 
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modernos são unanimes em rejeitar semelhante doutr ina;  
o direito, qualquer que  clle seja, representa sempre uma  
garantia d e  certas condições sociaes e por isso patentea 
uma  condição egualmente necessaria para a realização d e  
certos fins. 

De resto s6 existe no mundo o absoluto d a  relatividade; 
tudo ii relativo. 

g) Dotttrina dos $1-ivilegios e hypoihecas legues. Todos 
os privilegios consignados no nosso codigo, ou sejam pri- 
v i leg io~ propriamente ditos ou hypothecas legaes c'erem 
ser  banidos, como survivances d'um regimen accentua- 
darnente metaphysico. Quasi todos os auctores inodernos, 
Acollas', LaurentB,  Ridder e Cimbali se insurgem contra 
essa excepção injustificavel. Eis  a sua argumentação com 
que  não podemos deixar de  concordar. 

O s  privilegios ou são determinados por lei ou suben- 
tendem-n'os as  partes relativamente a certos creditos; em 
qualquer das hypotheses o resultado C o mesmo: k o a 
prior;, o arbitrario legal, que organiza a cons t i tu iç~o dos 
varios grupos de  creditos: é o lcgislador, que  decide como 
entende, desapparecendo a iniciativa individual, que  se 
curva deante da  lei. 

E' certo tambem que o privilegio geral traz a ideia d o  
direito real p - a l ,  qucversa sobre uma coisa indetcrminada; 
ora,  não se coinprchende um direito real, de  objecto inde- 
terininado. De resto, 6 preceito econoinico, que  qualquer 
direito deve estar sufficientementc preciso e determinado. 

P o r  isso C q u e  nos tempos modernos se tem feito uma  

1 Acollas, Cours élkmenfitire de droit, Paris, I 869, tom. I, pagg. 642- 
645- 

2 Laurent, Avaizt-Projet cit., tom. v e VI,  pag. I 5 2 e seg. 
3 Ridder, cit. por Laurent (obr. cit.). 
"uct. e obr. cit. 
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guerra mortal i doutrina dos privilegios e hypothecas 
legaes, a ponto de as ultimas leis anglo-americanas con- 
servarem apenas dois d'esscs privilegios: o privilegio do 
fisco relativamente a divida resultante das contribuiç~es do 
anno anterior e o privilegio dos creados de  servir para pa- 
gamento das suas soldadas. E na realidade assim deve ser, 
porque os credores merecem ser pagos nào em virtude da 
qualidade dos seus creditos, mas em virtude da convenção 
celebrada entre elles e os devedores. 

O celebre professor de economia politica, o illustre Rid- 
der,  consultãdo sobre a admissibi1;dade ou inadmissihili- 
dade dos privilegios, pronunciou-se a outrance contra esta 
excepçào em direito, pelos seguintes motivos: a )  não h a  
publicidade para os privilcgios e, não tendo conhecimento 
d'clles os interessados, augrnenta a dificuldade de  levantar 
emprestimos; bj raream consequentemente os credores 
ordinarios; c) o credor privilegiado, seguro 110 cumprimento 
da obrigação coiltrahida pelo devedor, 1130 o incommoda 
e o devedor descuida-se, aggravando dia a dia a sua situação 
iinanceira; d)  a lei nunca deve impôr privilegios, o que 
não impede que os cidadáos garantam os seus contractos 
com os denominados firivilegios conlractuaes, tão elogiados 
por Laurent. 

E m  summa: os privilegios e hypothecas legaes devem 
ser riscados do nosso codigo. 

iII) Elementos positivos. Não 110s eiltregamos ao ti-abalho 
minucioso de salientar os elementos positivos dispersos 
pelo nosso codigo. E m  compensação deveriamos insistir 
ainda nos elementos, que accusam uma falsa interpretação 
da positividade social. 

hluitos institutos de  direito civil, com feição positiva, 
deveriam ser reformados em harmonia com as novas con- 
diçóes. 



Indicamos com ~ i i n b a l i  ' os institutos, que devsriarn 
ser renovados harmonicamentc com as condições mo- 
dernas : posse, provas, locaçào, mutuo, coinmodato, depo- 
sito, ~ e n h o r ,  regirnen hypotliccario e prescripção. 

Ern suinma : na  elaborac;áo do codigo civil iláo se attcndeu 
exclusivainente a nenhuma eschola; o codigo civil por- 
tuguez c? um mosaico. 

1 Obr. cit., png. 347 e seg .  
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Depois d 'um estacionamento larnentavel nos estudos de  
direito familiar começa de introduzir-se um novo elemento 
relativo á constituição da familia; cl'essc modo muitos pro- 
blemas ventilados pelos civilistas recebem prompta e im- 
inediata solução. 

Durante muitos annos convenccram-se os pensadores de  
que a fan-iilia havia a t ra~cssado immutavel o tempo c o 
espaço, de maneira que, em vez do seu estado actual re- 
presentar o producto da  evolução social, deveria conside- 
rar-se uma crystallização independente das condições so- 
ciacs. Em nossos dias a scieilcia demonstra precisamente 
o contrario, lançando mào dos processos ethnographico, 
historico e prehistorico ; a organizaç~o da familia atravessou 
innumeras nziances, desde o seu mais primitivo e rudi- 
mentar esboço atC a sua formação actual. 

A ethnographia surprehende antitheses profundas entre 
a organização da familia nas naçóes europêas, slavos me- 
ridionaes, India, Africa central, indigenas da America, 
Polincsia, continente australiano. A historia desdobra 
deante de ni,s a successáo multiforme dos povos, de  oi-ga- 
nização familiar não si, diversa mas opposta: a familia ro- 
mana baseada na agnação, a familia oriental dominada 
pelo pantlieismo, etc. A prehistoria não deixa de confirmar 
o que acabamos de  expbr i .  

1 E. Veron, Lu :\Ior,zle, Paris, 1884, part .  iv, cap. i ;  Rebite riien- 

suelle de l'ecole d'~i~trof iologie ,  Paris, i 8 9 2 ,  pag. 65 e seg. (art. de 
Lefkvre) ; d'hguahno, obr. cit., pag. 2 3 i e se& 



Se, auxiliados pela psychologia, passamos do  estudo or- 
ganico-juridico da fainilia á analyse do desenvolvimento 
dos affectos. chegamos ás mesmas conclusóes. 

A satisfac~áo da necessidade genesiaca, transformada e 
modificada de mil modos, ora sob a fbrma dura e bruta, 
como praticam os mais imperfeitos seres da skrie zoolo- 
gica, ora na fbrma romantica e artistica idealisada por 
Michelet, eis o motor principal das diversas organizações 
familiarcs. 

Não se julgue que  todos os organismos são dotados de  
sexos: ao contrario os sexos apparecem no estado adean- 
tado de descnvolvimento dos organismos; as cellulas orga- 
nicas e nluitos organismos pluri-cellulares são assexuaes; 
immcdiatamente encontram-se os hermaphroditas infe- 
riores, cujos individuos possuem, singularmente, os di- 
versos germens necessarios a reproducc;ão, reunindo-se 
esses germens em epochas determinadas para originar 
o novo organismo: nos herrnaphi-oditas superiores os di- 
versos orgàos scxuaes sáo formados e constituidos cm pe- 
quenas cavidades, oppondo-se a scparaçào d'esses orgàos 
a sua uniao no mesmo individuo; realiza-se, pois, a satis- 
facção da  necessidade genesiaca pela copula de  dois indi- 
viduos, conjugando-se os orgãos coi-relativos. Como adverte 
Milne Edwards, do hermaphroditismo superior aos orga- 
nismos sexuados não dista senão um passo, pois que a atro- 
phia de  certos orgãos determina o desenvolvimento exclu- 
sivo d'outros. A separação dos sexos, observa É:~inas, 
representa um simples progresso da lei da divisão do tra- I 
balho. 

Mas, que entender por necessidade genesiaca? A neces- I 

sidadc genesiaca k universalmente considerada como ex- 
pressão da nutrição e crcscimento, pois que a reproducção 
C um excesso de crescimento no individuo, que se mani- 
festa nos organismos inferiores pela segmentação do indi- 
viduo e nos organismos dotados de  sexos, não pela for- 
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mação d'uin individuo como parte destacada do corpo ge- 
rador, mas pela formação de ccllulas particulares, diversas 
com a diversidade dos dois sexos, que originam o novo 
organ isino. ((0 obscuro mysterio da geração sexual, observa 
Haccliel, encontra-se esclarecido do modo mais simples, e 
o inara'vilhoso problema do amor, essa alina do mundo, 
resolve-se do modo mais correcto. Devemos preterir todos 
os notaveis apparelhos sexuaes, que se desenvolveram pro- 
gressivamente nos animaes e vcgetaes superiores, sob a 
influencia da seleccão sexual e natural. Tudo se comprehen- 
dera. Originariamente ha duas especies de  cellulas: cellulas 
ovulares femininas e cellulas spermaticas masculinas, que 
se encontram não em oi-gãos especiacs, mas isoladamente 
disseminadas em certos tccidos: as cellulas ovulares pelas 
cellulas epitheliaes do intestino e as spermaticas pelas cel- 
lulas epidermicas da pelle; assim acontece com as gas- 
treades, esponjas e muitos hydroides, etc. O $~.ocessus da 
união sexual limita-se a reuiliào d'essas duas especies de  
cellulas, dcstacadas do organismo polycellular, formando 
d'este modo um novo organismo, a plastida. A tendencia 
interna, que S determinada pela affinidade chimica das 
duas cellulas, reune-as necessariamente. A nova cellula C 
filha da  cellufa ovular-mãe e da  ccllula spermatica-pae: 
consiste na rcunião d'esses dois corposs '. 

Posteriormente Haeckel demonstra o processo genesiaco 
na serie zoologica. 

E' quasi ocioso, em presença d'estes principias, per- 
guntar se as uniões sexuaes são casuacs ou determinadas, 
scndo certo quc ellas se rcalisam em determinadas epochas 
do anno, relacionam-se com certos estados physiologicos 
e siio dominadas pelas condições estheticas. Nas relações 

1 ~ a e c k e l ,  Essais de fsychologie cellulaire, trad. par Soury, Paris, 
r880, pag. 5 8 e  seg, 

L 



sexuaes encontra-se notavelmente desenvolvido o senti- 
mento da  sympathia, que, sem nos demorarmos com a 
critica de  muitas theorias, parece modelar-se pelo typo 
esthetico formado anteriormente. 

A satisfacção da necessidade sexual nos animaes, dotados 
do poder psychico de representação, determina um; recor- 
dação mais ou menos viva dos prazeres experimentados 
em semelhante momento, recordação que torna mais agra- 
davel a satisfacção da  necessidade e faz conceber a possibi- 
lidade d e  a tornar permanente ; eis a origem da transfor- 
maçiio dos prazeres temporarios em perpetuos, em senti- 
mentos altruistas, ou, melhor, ego-altruistas. Na realidade, 
todas as dedicações e sacrificios soffridos pelo organismo 
masculino para sustentar o feminino, soffrer-lhe os ca- 
prichos, etc., sendo apparentemente o producto de  senti- 
mentos altruistas, constituem na realidade meios indirectos. 
de melhor satisfazer o nosso requintado e naturalissimot 
egoismo; queremos sempre, em todas as ordens d e  pheno- 
menos, conservar o objecto da nossa estima, porque isso1 
nos confere e proporciona, ou, pelo menos, 
prazer. 

Reduzido as suas proporções organicas o p h e n ~ m e n o ~  
d a  união sexual, determinemos-lhe as condiçóes. 

Parece averiguado, apezar das considerações de Letour- 
neau e Darwin, que a principio dominou a promiscuidade, 
seguindo-se a polygamia, pol~andr ia  e monogamia. 

A promiscuidade explica-se pela brutalidade do homem, 
inferioridade physica da mulher e ausencia do conceito de. 
fa~nilia. 

A apropriação resulta da previsão das vantagens, que 
ao homem podem advir da  domesticação e escravidão dei 
grande numero de mulheres e filhos. A polygamia existe 
unicamente nos lugares em que o numero das mulheres 
excede o dos homens e a desigualdade das fortunas per- 
mitte a uns adquirir e sustentar muitas mulheres, em- 
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quanto outros se abstêm completamente. A polyandria 
suppõe a hypothese contraria. A monogamia exige co~i- 
dições particulares: certa egualdade no numero dos homens 
e A s  mulheres, condições sociaes e fortuna dos habitantes 
do mesmo paiz. 

A maior ou menor duração da união conjugal depende 
do desenvolvimento diverso do poder affectivo, cuja idten- 
s i d ~ d e  maxima coincide com a maxima permanencia d'essa 
m&ma união; d'este modo as condições, que favorecem a 
dynamisação do poder affectivo, concorrem egualmente 
para a duração da sociedade conjugal. 

E' pois incontestavel, que a sociedade conjugal nasce 
b'urna necessidade biologica, que se transforma em senti- 
mento. D'Aguanno descobre a formação do direito corpe- 
lativo a este sentimento, no momento em que um conjuge 
reconhece a necessidade de respeitar a actividade do seu 
semelhante, para que lhe respeitem a propria. ((0 direito 
correspondente ao sentimento conjugal nasce com a intro- 
ducção do sentimento do justo nos dominios da  humani- 
dade, isto &, com o respeito mutuo da actividade indivi- 
dual, coherentemente com as condições de existencia e 
beneplacito dos melhor organizados; esse sentimento do 
justo produz no individuo a pretensão de poder actuar nos 
limites da sua actividade, com o respeito de todos OS seus 
semelhantes. O direito a associação conjugal manifesta-se 
pela constituição das uniões entre os sexos, de caracter mais 
ou menos permanente; cada individuo i: obrigado a respeitar 
a i~iulher do seu semelhante para que lhe respeitem a sua. 
A d'este principio, o direito matrimonial entra no 
caminho da  evolução, que se accentua com o reconheci. 
mento cada vez mais amplo das relaçbes estabelecidas 
entte os conjuges e entre os progenitores e seus descen- 
dentes)). 

Podemos agora abeirarmo-nos da formação da familia. 
A repraducçáo do individuo para a conservação da 

e 
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especie, biologicameilte, não passa d'um excesso de cres- 
cimento; melhor nos convencemos d'este inaly- 
sando as diversas especies de reproducção : scissi$at idade, 
gemmi$aridade e germi$aridade (partenogenése, 01 ipara, 
ovovivi'at.a e vivifiara). 

Quando n'uma cellula vegetal ou animal, em virtude da  
formação de novas moleculas organicas, a força de cohesáo 
não é bastante para reunir as moleculas do protoplasma, 
dá-se o phenomeno da scissiparidade, isto 6 ,  a cellula 
desdobra-se em duas identicas. Esta fbrma de reproducção 
encontra-se nos organismos unicellzclares. 

A gemmifiaridade consiste na fbrma de reproducçno por 
gommos, isto é, pequenas proeinineticias, que apparecem 
no organismo gerador; esses gommos, desenvolvendo-se, 
assumem a fbrma do organismo gerador e, apenas podem 
viver a se, destacam-se do iiidividuo originario. 

Pela germi$aridade desenvolvem-se no interior do orga- 
nismo certos germens, que não passam d'uma reunião mais 
ou menos complexa de  cellulas organicas, que, seguida- 
mente, por meio de acrescentamento e differenciação das 
partes, reproduzem o typo d'onde derivaram. E' exclusiva 
dos animaes superiores esta fbrriia de reproducção. 

Ha diversas fbrmas de germifiaridade; a mais perfeita 
encontra-se na viviljara, a que esta sujeita a conservação 
da especie humana. 

O facto da geração determina certos aggregados especiaes 
de individuos e o desenvolvimento de sentimentos alti-uistas; 
na serie zoologica enconti-aillos perfcitarnente definidos os 
antecedentes da sociedade familiar e dos mais elevados 
sentimentos altruistas, que constituem apanagio da  vida 
familiar. Dos molluscos aos vertebrados inferiores e d'estes 
ati: ao homem desenvolve-se gradualmente a vida da fa- 
milia. 
. 'Não se encontra entre os molluscos inferiores o nucleo 
da vida familiar, porque os ovulos destinados a propagação 
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da especie são completamente abandonados; os vertebrados 
inferiores preoccupam-se pouco com a vida do conjunctoi 
ao contrario, os molluscos superiores, insectos e verte- 
brados superiores, tornam-se notaveis pelo importante 
desenvolvimento do sentimento da maternidade. 

Nào nos deve surprehender o apparentemente myste- 
rioso sentimento da maternidade nos animaes inferiores ao' 
homem ; como a biologia ensina, a funcçáo de reproduccão 
k uma especialisaçào da funcçào de nutrição; o novo ente 
gerado é uma parte do ente gerador, que elle nutre como 
a si mesmo; d'este modo a predilecçào votada ao novo ser 
6 um acto sympathico, altruista, produzido pela conversão 
do egoismo. 

Assim se comprehende a transformaçào do elementaris- 
simo sentimento da maternidade, por essencial egoista, no 
mais elevado dos sentimentos, que vai até a maior das 
abnegações. 

Nos animaes inferiores o seiitimento da maternidade não 
dura muito tempo, ao contrario do que acontece com os 
animaes superiores e nomeadamente com o homem. 

Comprehendem-se facilmente as successivas constituições 
familiares: o matriarchato e o jJatriarchato, a familia ma- 
terna e paterna. 

A convivencia dos filhos com a mãe, diz o citado civi- 
lista italiano, especialmente destinada aos cuidados da nu- 
trição e assistencia, constitue a fórma elementarissima da 
familia, vulgarmente chamada sociedade domestica ma- 
terna. A constituiçào da familia i: simultaneamente causa 
e effeito do desenvolvimento dos sentimentos sympathicos, 
podendo-se affirmar, que a superior organisação da familia 
é proporcional ao desenvolvimento das faculdades intel- 
lectuaes e affectivas, que encontram notavel encarnação na 
mulher, que sabe ser mác. 

Como já dissemos, a lbrma integral da familia apparece 
çom a pern~anencia da união sexual, compartilhando ambos 
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os conjuges dos cuidados da prole, mas pertencendo ao 
individuo masculino, o mais forte, a direcção familiar. 

A intervenção do individuo masculino na familia è um 
facto, embora haja muita divergencia na dcterminaçao das 
causas, que produzirain semelhante innovação; uns attri- 
lpuem-n'a aQ desenvolvimento do poder affectivo entre os 
conjuges produzido pelas necessidades da convivencia; 
outros ao conheciinento, que o individuo teve das impor- 
tantes vantagens, que lhe advinham da sociedade formada 
pela máe, prole, etc., etc. 

Assim se organiza a familia materna e paterna. 
Expostos estes principias, que informarão todas as nossas 

considerações ulteriores, entramos na doutrina propria da  
segunda parte d'esta introducção. 

Ainda não se extinguiram completamente os echos rui- 
dosos da polemica suscitada entre nbs, a proposito da in- 
serção no codigo civil de certas disposiçóes attinentes a 
secularisar o sacramento do matriinonio, como então diziam 
os paladinos da Carta e os defensores do Catholicismo. 
N'essa polemica terçaram armas cspiritos de eleição, como 
Herculano', o visconde de Seabra9 c D. Antonio da Costa&, 
que certamente resgatam o certainen dos profundos golpes 

1 A. Herculano, Estudos sobre o casamento civil, Coimbra, 1866, 
I .*, a .' e 3 :? aerip. 

Sr. uigconde de seabra, Duas fialitvras sobre o ca~pmento, Lisboa, 
i 866. 

3 D. Antonio da Costa, O casnnlento civil. Resposta no TY.  A .  Hercu- 
lano, Lisboa, i865 ; O casamento civil perante a carta coas!itucio~ial, 
Segunda resposia ao sr. A. Ilerclclatro, i 866. 
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vibrados pelas observações do Marquez de Lavl-adio ', brado 
catholico de certo anonymos, algumas palavl-as do acade- 
mico Girão3 e mais escriptos d'este teor. 

N'essas publicações a questão C estudada sob um aspecto 
muito restricto, como o permittiam as circumstancias con- 
temporaneas. O casamento civil 6 anti-constituciorial? O 
Christianismo harmonisa-se com essa instituição? O povo 
portuguez esta preparado para receber semelhante inno- 
vação? Eis os problemas ~~sternat icamente  discutidos pelos 
diversos contendores 

Quando, nos trabalhos preparatorios do codigo italiano, 
se iniciou a mesma discussão no senado, camara e com- 
missáo legislativa, o assumpto foi estudado mais scienti- 
ficamente; identica observaçáo se pbde fazer a proposito 
do codigo de Napoleáo. Comprehende-se, de  resto, a di- 
versidade de  orientação, que presidiu a polemica do ca- 

1 Marquez de Lavradio, A lguinas observaçoes sobre o casamento civil, 
Lisboa, I 86 5 .  

2 Anonymo, Brado catholico contra o casamento civil, Porto, I 665. 
3 Girão, Algumas.palavras sobre o casamento civil, Coirnbra, r 866 .  
Além das publicações anteriormente mencionadas, viram a luz da pu- 

blicidade outros escriptos: Contra a carta do sr. Duque de Saldnnha 
sobre o casame~nto civil, por João Bonança; Carta dePatritius ao sr. Arce- 
bispo Pritnaz-I; O casamento civil e seus adversarios, por A. N .  S. 
Carneiro; O casamento civzl reprovado pela Carta Constitucional, por 
V .  d a  C. Alves Ribeiro; O casamento civil. Colíecçdo das cartas do 
sr. V.  Ferrer; Considerafões sobre o projecto da casamento civil, por A. 
Braga; Reljresentacdo ao Arcebispo da Bahia. etc. 

4 Marquez de Lavradio, obr. cit., pag. g e seg.; Brado c a t h l i m ,  
pag. r 5 e seg.; A. Herculano, Primeira serie, pag. I I e seg.; Segutida 
serie, pag. 5 I e seg.; i'erceira serie, fiassim; sr. visconde de  Seabra, 
obr. cit., pag. 6 e seg.; pag. 3 o e seg. ; D. A. da  Costa, Resposta de 
1865, pag. 5 e seg.; Resposta de r866 (fiassim), etc., etc.. etc. 

No meio de  todo o movimento intellectual, houve um escripto que, 
muito de relance, tocou o r16 vital do problema, scientificamente con- 
siderado. (João Bonança, obr. çit., pag. I o e seg.). 
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samento civil ; os orthodoxos nacionaes, explorando u m  
argumento apparentemente serio-a constitucionalidade 
do instituto-convidavam os seus adversarios para o mesmo 
terreno e abandonavam a discussão propriamente scien- 
tifica do problema; na França e Italia, livres do circulo 
constitucional, os polemistas cultivaram os elementos scien- 
tificos da questão. 

Julgamos, por isso, que na interessante bibliographia 
sobre o casamento civil a questão não foi posta no terreno 
devidamente scientifico, por onde se deveria ter cornecado, 
embora ulteriormente fosse indispensavel abordar a consti- 
tucionalidade do instituto. 

A familia, como phenoncno natural, determina-se pela 
união dos sexos; ja o mostramos anteriormente; como insti- 
tuição juridica deriva do matrimonio, a união sanccionada 
por lei. Assim concebida, a familia e o matrimoilio são 
institutos eminentemente civis; em presença do estado o 
individuo k um simples cidadão '. 

Eis-nos em frente do grande problema, que detesmina 
a discussão travada entre orthodoxos e heterodoxos: o 
matrimonio foi exaltado a dignidade de sacramento d a  
nova lei; a egreja pertence, portanto, intervir na orga- 
nização d'essc sacramento, que é simultaneamente um con- 
tracto 

Pelas considerações expostas anteriormente, a proposito 
do capitulo viir, não C difficil concluir que o casamento 
religioso é proprio do periodo theologico ; abstemo-nos de 
insistir em principios anteriormente  desenvolvido^ e que 
confirmam o nosso asserto. E m  principio, portanto, regei- 
tamos completamente o instituto do casamento catholico, 

1 D'Aguanno, obr. cit,, cap. IV, pag. aqF  e seg. 
Marquez de Lavradio, ibid., piig. 3 e seg., Brado catholico, pag. I 9 

e seg.; sr. visconde dç Seabra, obr. cit., pag. g e Seg., çtc. 
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e, portanto, a subscripção de  semelhante doutrina pelo 
codigo civil portuguez. 

Muito de  proposito insistimos' na affirmação d'estes 
principios, revolucionarios C certo, mas elementos conside- 
raveis de um progresso e ordem social, que não deve vir 
longe. 

Firmados estes principios scientificos, C conveniente con- 
cretisar as nossas observações, modifical-as harmonicamente 
com as condiçóes cm que presentemente se encontra a 
sociedade. A egreja catholica romana existe e, aprovei- 
tando-se da  decadencia financeira e politica dos estados 
europeus, dirigida habilmente por u m  espirito illustrrido 
e contemporisador, representa um poder respeitavel e aca- 
tado por quasi todas as potencias do seculo vigente. Admit- 
tida semelhante situação, como devera proceder o legis- 
lador? 
. Se  a discussão philosophica, a que nos referimos prece- 
dentemente, C importante, pois que as ideias devem orientar 
os moviinentos sociaes, a resposta a esta ultima peryii.ita 
não C de menor attendendo-se a que c -  co- 
digos regulam relações sociaes determinadas pela re 11;- 

dade dos factos. 
Ou se admitta a theocracia, ou o cesarismo, ou o regimen 

concordiztario, ou ainda o systema da egreja livre no estado 
!ivre, será difficil deixar de reconhecer, no presente mo- 
mento historico, a distincção entre as duas espheras d'acção: 
ecclesiastica e civila. 

A confusao do elemento juridico e religioso C propria 
das sociedades primitivas; com a transformação das crenças 
religiosas e desenvolviinento da liberdade começou de  appre- 

1 Vid. pog. ~ 1 . ~ 1  e seg.  
2 I due matrimoni civzle e 1.eligioso nell'odierno dzritto italiano (lei. di 

Gabba all' avv. Mosca) Pisa, 1876,  pagg. I 1 0 - 1  56. 



hender-se a verdadeira funcção do direito, distincto da 
religiáo '. 

Esta distincção entre o poder espiritual e temporal, ar- 
gumentava um polemista de  1865 ¶, propria da natureza das 
coisas, tem uma razão de ser. Ensinando as ideias funda- 
mentaes da verdade e da moral, a religião apresenta prin- 
c ip io~ ,  que podem e devem ser observados peios povos 
de todos os logares e de todos os tempos. Não se da, 
porCm, o mesmo na sociedade humana, onde a ordem 
d e  interesses e de coisas, por tantos e tão variados mo- 
tivos, 6 diversa. 

Na ordem civil deve supei-intender o estado, sómente o 
estado; pertence-lhe, portanto, providenciar sobre o casa- 
mento. E não se diga, que o casamento não è um instituto 
eminentemente civil; todos concordam, continua o nesmo 
polemista 3, em que o casamento, tendo por fim propagar 
a raça humana, 6 o facto que mais interessa a sociedade: 
6 ,  portanto, esta, que deve ter  a maior sollicitude na con- 
servação de si mesma, quem o deve legalizar. 

Com razãovadalh-Papaleb, Enrico Cimbali5, d'Aguanno6 
e quasi todos os publicistas independentes celebram seme- 
lhante instituic;ão como uma das mais brilhantes conquistas 
do nosso seculo. 

Conquista preciosa da civilização moderna e reivindi- 
cação solemne do poder laical contra o centralizador poder 
da egreja, assim se apresenta o instituto do matrimonio civil. 
Esta instituiçào representa a consequencia e a expressão 
d 'um principio importante, assim enunciado pelos publi- 

1 D'Aguanno, obr. cit., pag. 249. 
e J. Bonança, obr. cit., pag. I o e scg. 

Auct., obr. e loc. cit., pag. I 2 c seç. 
4 Auct. c obr. cit., pag. 5 I e seg. 
5 Eiirico Cirnbali, Lú Nuova Fase cit., part, i r ,  cap. 111, n . O  6 I e seg. 
6 Auct. e obr. çit, 
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cistas : ao estado, como orgão supremo e unico da soberania 
nacional, pertence por natureza o elevado officio de governar 
e dirigir, nas suas variadas manifestações, a actividade ex- 
terna dos individuos. Ora, entre as manifestações impor- 
tantes da actividade individual surge o matrimonio civil, 
que, embora seja um contracto sui generis, 6 sempre um 
con tracto. 

A' intelligencia perspicaz e engenhosa do Aquinatense 
não escapou a digtincção entre os elementos civil e religioso 
do matrimonio: matrimonium, in quantum est oficium na- 
tzrrae, slgtnitzlr lege ttaturae; in quantunt est sacramenttim, 
statziiLur jure divino; in quantuln est oficium communit;rtis 
stattlitur jure civili i;  como, porkm, sòmente ao estado per- 
tence regular a actividade individual nas suas manifestações 
exteriores, a elle compete por exclusivo regular official- 
mente o contracto do inatrimonio. 

A distincção metaph~sica  de Santo Thomaz foi repro- 
duzida entre nbs por todos os catholicos e defensores da 
carta, ;i proposito da discussáo do projecto do Sr. visconde 
de Seabra*. S e  não adrnittimos, pelas razões expostas, a 
xlistincçào, fundamentalmente theologica, tambem não re- 
duzimos o casamento as limitadas proporções d'um con- 
tracto, como outro qualquer. 

Subscrevemos o pensamento de dlAguanno; o matrimonio 
não k um sirnples coiltracto, como outro qualquer, pois 
que origina relações juridicas permanentes, que n ã l ~  sb 
interessam aos individuos contrahentes, mas a sociedade 
inteira; não C possivel sujeital-o as regras communs dos 
contractos. Pelo matrimonio nascem vinculos affectivos 
entre os que se unem, vinculos de  caracter ethnico, pois 

1 S. Thomas, Summa çontrct gediles. 
2 Marquez de Lavradia, obr. e loc. cit. ; Duas falavras sobre o casa- 

mento pelo redactor do codigo civil, pag. 7 e se$. etç.; E~r ico  Cimbali, 
vbr. e luc. cit., pag. 79. 
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dirigem-se ao melhoramento do individuo, ao bem estar 
social. O matrimonio determina a prole e, com esta, re- 
lações intimas entre os progenitores e os descendentes, 
relações bem diversas das provenientes dos restantes con- 
tractos, pois não podem scindir-se pela vontade das partes, 
nem prescrever pelo decurso dos seculos. A communidade 
de  sangue entre o progenitor e os descendentes é um facto 
biologico, subtrahido ao arbitro individual. 

Na realidade, a familia, tendo por finl tambem a edu- 
cação dos homens para a vida social, sendo na bella phrase 
de  Cicero firincifiium zll-bis et qz~asi semínarium rei#ublicae ', 
deve constituir-se de modo a não prejudicar os fins da vida 
em sociedade; convém, pois. que o estado cerque de  pro- 
videncias,utn acto tão importante, d'onde depende a pros- 
peridade ou o retrocesso da  civilização. 

Para que se consiga esse desideratum, o legislador con- 
siderará o matrimonio como um instituto eminentemente 
civil: em frente do estado o individuo C um cidadão. 

Q ~ a l q u e r  individuo C livre de liberdade de pensamento 
e consciencia, relativamente as crenças que deseje profes- 
sar, desde o momento em que não offenda as leis civis; 
mas o estado não deve revestir funcções sacerdotars para I 
violentar, talvez, a liberdade em qualquer das suas ma- 
nifestações. l?, por isso, que a doutrina do casamento civil 
parece ter entrado definitivamente na consciencia universal, 

depois que as condições da sua existencia 
e as normas reguladoras do seu organismo, relativamente 
aos effeitos derivados, são estrictamente determinadas pela 
lei civil a. 

I 

1 Cicero, De oficiis, liv. I ,  cap. XVIII. 

2 Portalis, Exposd des motifs; vid. Locré, Legislation civíle, com- 
merciale et criminelle de Ia Frccnce, Paris, I 8 a 7 ,  tom. 11, n.08 4 e segg.; 
Pisanelli, Relazione sul primo libro de1 progettv d i  cod. civile, 8 4.', 
pog. 6 e seg, 

i 
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Devc começar a lei por estabelecer as condicõcs neces- 
sarias para contrahir o matrimonio; essas condiçocs har- 
monizai--se-hão com a maxiina invariabilidade e perma- 
nencia contractual, sem desprezar os preceitos da hygierie 
e os principios da  moi-al; ao estado convkin egualmente 
que a nova geração seja robusta e moral. 

Assim C que, prohibido o matrimonio entre os que ainda 
não attingiram certo desenvolvimento (art. 1o73.O, n.O 4.O), 
deveria ser tambem prohibido entre os affectados de graves 
molestias hereditarias, a tuberculose, a syphilis e outros 
especirnens pathologicos, que geram uma prole debil e en- 
fel-ma, causa de decadencia organica da nossa raça, extre- 
mamente desoi-ada '. 

Com muita razão é prohibido o casamento entre pessoas 
ligadas pelo vinculo do parentesco (art..ro7-j.O, n.OS I ."-?.O); 

a sciencia demonstra a infelicidade das uniões entre con- 
sanguineos, manifestada claramente nos filhos debeis, tor- 
turados por toda a especie de enfermidades congenitas: 
cegueira, surdo-mutisino, cretinismo, loucura, etc. 

De resto, estas uniões prohibem-se para não se estabe- 
lecerem, com grave desdouro da familia, entre pesssoas 
ligadas previamente por outros laços affectivos. 

Prohibcm-se tambem os matrimonios entre pessoas, uma 
das quaes tenha attentado contra a vida do marido da sua 
consorte (art. 1058.O, n.O 4.O), porque em certos casos seria 
incitameiito a novos crimes. 

Finalmente a lei permitte o casamento aos menores, em 
certas e determinadas condições, para circumdar do devido 
respeito o contracto matrimonial (artt. 1058.', n.' 1 . O  e 
1060.') etc., etc. 

1  um eapitulo ulterior desehvolveremos este pensamento, a fim de 
propormos uma modificação importante ao artigo 1073." do codigo 
civil. 



Deverá o matriinonio celebrar-se com a maxima publi- 
cidade (artt. 1o75.O~ 1 0 7 6 . ~ ~  1o77.O~ 1o78.O e 1081 .O), não sb 
pela importancia intrinseca de semelhante contracto, mas 
rambem para que os interessados possam declarar os imd 
pedimentos legaes, que acaso conheçam (art. 1077.'). 

Abstemo-nos de  enumerar mais condições; as expressas 
patenteam bem que sb o estado pbde desempenhar seme- 
1.hantes attribuições. 

Em summa:  o matrimonio deve ser contrahido civil- 
mente; em seguida os contrahentes sanctifical-o-hão, como 
melhor entenderem, em harmonia com os ritos das reli- 
giões que professarem ' 

Contra esta doutrina insurgem-se as tradições de um 
passado secular, o sentimento offendido da  consciencia hu- 
mana, acostumada a contemplar no matrimonio um insti* 
tuto collocado sob a protecção official do cto, consagrado 
pelo verbo, tanto mais solemne quanto incomprehensivel, 
do sacerdote, cercado de uma aureola de religiosidade e 
de mysterio. 

Dentro dos limites d'esta introducçao encontram-se ele- 
mentos para pulverisar essa objecção formulada quotidia- 
namente; entretanto, attenta a importancia da doutrina 
que sustentamos, julgamos conveniente insistir na vindi- 
cação de uma theoria, que julgamos fundamental sob o 
ponto de vista da sociologia. 

Enrico Cimbali9, o illustre professor da universidade de: 
Roma, analysa com uma proficiencia indiscutivel as duvidas 
emergentes, cri t icado-as de tal modo, que não nos pou- 
pamos o prazer de synthetisar as suas judiciosas considea 
rações. 

1 D'Aguanrla, ibid.: pag. 249; Cimbali, obr. cit., pag. 81  e seg.; 
Gabba, obr. cit.,.pag. I 5 7 e seg. 

2 Auct. e obr. cit., pagg. 81-93. 



a) E' aotauel coma as sociedades, familiar e politica, 
atravessaram identico periodo de theologismo : ambas foram 
julgadas de origeni divina: omnis fiotestas a Deo; $er me 
reges t egnant. Hoc nunc os ex ossibus meis, et caro de carne 
meu: . . . Quamobrem relinquet homo patrem suum et matrem, 
et adhaerebit m o r i  suae: et erunt duo in carne una'. E co- 
prehendem-se de resto os motivos, que determinaram se- 
melhantes concepções; o unico freio, capaz de conter n'urna 
epocha primitiva os naturaes desregramentos do homem 
no convivi0 social, C a ideia de  um Deus justiceiro encar- 
regado de premiar as boas conductas e castigar as traos- 
gressões da  lei. Estudando-se imparcialmente esta organi- 
zação social e familiar, indiscutivelmente inferior ao  regimen 
da força moral, nem por isso a deixaremos de elogiar pelas 
vantagens que offerece, comparando-se sobretudo com o 
dominio absoluto da  força bruta, como elemento organi- 
zador das mencionadas sociedades. 

b) E m  virtude da evolução, o principio espontaneo d a  
liberdade, que substitue o principio rispido da auctoridade, 
determina as novas sociedades politicas, ao mesmo tempo 
que transforma a sociedade familiar. A vida familiar e 
social acaba por depender unicamente da vontade dos con- 
trahentes, isto è, da celebração de  um contracto. 

E não hesitemos deante do contracto applicado a orga- 
nização familiar e politica; alem do conlracto social de 
Rousseau, erigindo o arbitrio do homem em factor orga- 
nico d'essas duas sociedades, existe a synthese genial dos 
dois elementos: organismo e conlracto, integrada por Alfred 
FouillCe na fbrmula organismo cordractual. A liberdade 

como diz Cimbali, tem uma iinportancia re- 
lativa; a sua vontade determina-se livremente, isto 6, 



conscientemente, segundo as necessidacles naturaes, que 
actuam por espontaneidade, não possuindo entretanto a fa- 
culdade de  as modificar substancialmente. 

c) Estabelecido que a liberdade C a manifestação con- 
sciente da necessidade, é certo que os contrahentes celebram 
ou não o matrimonio, conforme a dynamica dos motivos. 
S e  C indiscutivel a liberdade da resolução, não succede 
assim com as condiçoes e deveres do matrimonio; indivi- 
dualmente considerado ptde  ser contrahido ou não; çocial- 
mente, porém, attendendo aos fins que o determinam-a 
reproducção individual - obedece a inadiaveis preceitos 
de  necessidade social. 

d)  O matrimonio desempenha tambem uma funcção so- 
cial, do mesmo modo que satisfaz certas exigencia; indi- 
viduaes: a ideia de convenção não prejudica o c: racter 
funccional, como a ideia de  liberdade se concilia corn a de  
necessidade; estes termos, que ha alguns seculos se con- 
sideravam inimigos irreconciliaveis, conceitos antinomicos, 
são integrados pelos uitimos progressos da civilizacão; o 
homem social opera com espontaneidade consciente, do 
mesmo modo que o individuo separado do convivi0 social. 

e)  Já anteriormente sustentamos que o matrimonio era 
um contracto sui generis, attentns algumas propriedades 
que o acompanham essencialn~ente. Pa ra  muitos esta 
doutrina C insustentavel, pois carrearia a reducção natu- 
ralista do sacramento social por excellencia e alteraria o 
caracter ethnico do  mesmo instituto. O proprio Pisz nelli ' 
sentia certa repugnancia em acreditar no caractei. con- 
tractual do matrimonio. 

I - Semelhante repugnancia comprehende-se, de  re:,to; o 

matrimonio foi durante muitos annos u m  instituto divino, 
emquanto a forma contractual parecia eternamente desti- 

1 Pisanelli, Relazione sul primo libro dei progetto d i  codice civile èit. 



nada a garantir simples relações de  interesse patrimonial. 
E, entretanto, se a verdadeira natureza do matrimonio 
parece estar scientificamente demonstrada, a identidade de 
elementos no contracto matrimonial e mais contractos 
não affronta o caracter ethnico do instituto matrimonial. 

f )  A acção da  lei sobre os contractos i: dupla:  I) tutela 
d a  liberdade, 2) limitação da mesma faculdade. A tutela 
effectiva-se pela determinação e garantia das condições ne- 
cessarias ao desenvolvimento do consentimento das partes, 
prohibindo a intervenção de qualquer elemento pertur- 
bador d'esse mesmo consentimento, e pela imposição da  
obrigação as partes contrahentes, de observarem escrupu- 
losamente todas as consequencias derivadas do contracto, 
que deve constituir lei entre as proprias partes. Como se 
v&, a tutelar ifitervenção da lei è apenas extrinseca, porque 
se refere exclusivamente as condições e execução do con- 
tracto. 

A intervenção da  lei, como limitação da  liberdade, 
cxtende-se a determinação do conteudo do proprio con- 
tracto; como C facil de reconhecer, semelhante funcção 
legal comprehende sbmente os contractos, que involvem 
relações de ordem geral; em nome dos interesses sociaes 
apparece a intervenção da  lei, definindo o conteiido do 
contracto. 

Esta dupla intervenção se descobre nos contractos patri- 
moniaes, pessoaes e sociaes. Contracto ~a t r imonia l  C o que 
tem por objecto o mundo externo, a natureza, os agentes 
naturaes, entidades inanimadas destituidas da  dignidade 
pessoal, mas susceptiveis de se transformar em bens. 

N'estes contractos intervkm geralmente a lei, definindo, 
em harmonia com a natureza das coisas contractadas, as 
condições contractuaes, e assegurando o normal cumpri- 
mento das clausulas do contracto. Tambem desempenha 
importante funcção juridica, limitando mais ou menos di- 
rectamente o objecto do contracto, conforme se relaciona 

M 



mais ou menos immediatamente com o interesse geral. 
São frequentes no nosso codigo as disposições relativas as 
condiçóes dos contractos, ás suas formalidades (artt. 125o.O, 
I 32o.", I 3 2  1 .O, etc.) e perfeito cumprimento das obrigações 
contrahidas. 

E m  conclusáo: o contracto civil, chamado matr.monio, 
deve inserir-se no codigo despido d'outros quaesquer ele- 
mentos. 

Do que deixamos dito anteriormente, resalta subito uma 
conclusáo: no codigo civil não deve appareccr a menor 
influencia do elemento religioso; o matrimonio é u m  insti- 
tuto civil, que deve ser habilmente regulado lei civil; 
votamos, portanto, a eliminaçào dos artigos 1057.', 1069.O, 
1070.' e IO~I . ' ,  a substituição da  epigraphe da secção 11 

por uma fbrmula mais simples e harinonica com o criterio 
demonstrado e finalmente a remodelaçáo d'este capitulo 
do codigo afim de não se apresentar um apontoado de in- 
coherencias lamentaveis. 

Coinprehende-se bem a determinante d'estas incohe- 
rencias. No projecto primitivo o Sr. visconde de  Seabra 
(proj. primit., art.  I I I ?.O), infli.ienciado pela exegese cor- 
rente do artigo 6.' da Carta Constitucional, integrava na 
noção de matrimonio os dois elementos: ecclesiastic I e civil; 
é claro que todo o restante capitulo se encontrava harmo- 
nicamente redigido com este criterio inixto, de con :iliação. 
A commissão ievisora (proj. da com., de 1863, art.  1086.') 
conservou a definição do projecto primitivo; porém, no 
seu projecto de 1864, apparece outra orientação, elimi- 
nando-se do conceito de casamento o elemento religioso. 

Scinelhante fluctuação de ideias no seio da  commissão 
determinou a apresentação ao parlamento de  u m  systema 
contrario ao do projecto primitivo e ao da commissão re- 
visora de 1863. A secularisação do casamento não agradou 
aos catholicos, que sahiram a campo, organizando-se ;i 



campanha a que nos referimos anteriormente. A tal ponto 
subiu a irritação que o governo julgou mais prudente ceder 
apparentemcnte algum terreno aos catholicos, mandando 
inserir o artigo 1057.' 

De proposito dissemos apparentemente, porque a prohi- 
bição imposta ao official do registo civil de interrogar pre- 
viamente os nubentes acerca da sua religião (art. 1081.') 
permitte aos catholicos casar civilmente contra a disposição 
expressa no artigo 1057.', cujo alcance doutrinario 6 ha- 
bilmente illudido. 

Um passo gerd obliga l'altro, disse Vadala-Papale ao 
fazer a transição do casamento civil para o divorcio. Com- 
mentando a phrase do publicista italiano, diremos tambem 
que o casamento civil reclama a remodelação do artigo I 056.O, 
em harmonia com o instituto do divorcio. 

A bibliographia do divorcio é importante; desde que 
Alfred Naquet, deputado da extrema esquerda, apresentou 
em 1876, na tribuna da camara franceza, as suas ideias 
divorcistas, atC aos nossos dias, appareceram innumeras 
publicações, sustentando a indissolubilidade do vinculo 
matrimonial ou a sua dissolubilidade, realisadas certas 
condicções mais ou menos anormaes. 

Como adiante verificaremos, o actual estado da sciencia 
exige o instituto do divorcio; entretanto, para não sermos 
acoimados de excessivamente theoricos, julgamos impor- 
tante demonstrar a formação historica de tão notavel insti- 
tuto. 

1 Auct. e obr. cit., pag. 5 2. 

1. 



N'este processo somos ~recedidos  por Emilien Combier ' 
e Ternovkano9, que nos auxiliarão n'esta digressão historica. 

Principiamos pelo oriente, porque estamos convencidos 
da  verdade do orientalismo : do oriente veio a grande civi- 
lisação; os argumentos levianos de Jacolliot não preju- 
dicam o valor da  these elaborada com os trabalhos de Bur- 
nouf, Max-Muller, Renan, Havet, etc. 

Na China existia o divorcio, que podia ser requerido 
pelos seguintes fundamentos: a) impossibilidade de con- 
viver com o avB e avò; 6) esterilidade; c) conducta ou 
palavras licenciosas ; d) enfermidades repellentes da mulher; 
e)  calumnias levantadas pela mulher contra o marido; 
f )  intemperança de linguagem ; g)  roubo ao marido '. 

O divorcio tambem existe no Japão; em 1872 foram 
encarregados dois professores da  faculdade de Paris, Bous- 
quet e Boissonnade, de redigir um projecto de codigo para 
o Japão; esse projecto, que saibamos, não chegou a ap- 
parecer, e, se appareceu, não foi convertido em lei: refe- 
rir-nos-hemos, portanto, ao que se encontra consagrado 
pelos costumes. 

O divorcio existe no Japão; mas, consegue-se difficil- 
mente, sobretudo havendo filhos, que ficam sob a protecção 
do marido; a mulher volta a sua familia natural e pòde 
casar novamente. A experiencia mostra, que as segundas 
nupcias são rarissimas. E' isto o que se nos offerecz dizer 
a respeito da  organisação da familia no Japão, que, de- 
vemos confessal-o, é imperfeitamente conhecida '. 

1 Emilien Combier, Du divorce, ThBse pour le doctorat, Paris, I 880. 
'rernovéano, De la dissolution du mariage en droit romain, Paris, 

1881. 
3 Gutzlaff, Histoire de l'empire chinois; Unger, Die Ehe in ihrer welt- 

historischen entwicklung ; F .  Davis, The chinese, Londres, I 8 3 6 .  
4 Revue des Deux-Mondes, juillet, I 87 5 ,  art. de Bousquet sobre Les 

moeurs et le droit au Japon. 



DIVORCIO CXCVl1 

O codigo de direito privado indiano encontra-se no v11 
e viir livro das leis de Manu; no livro IX enumeram-se 
as seguintes causas de divorcio: a) violencia ou fraude no 
matrimonio ; b) molestia incuravel ; c) aborto voluntario ; 
d) sacrilegio; e)  ausencia demorada do marido no extran- 
geiro. A1Cm d'estas causas de divorcio, encontra-se: f )  o 
adulterio; e g) a esterilidade. 

A historia refere o nome de  u m  rei indiano: que tentou 
supprimir o divorcio; a sua intenção, porem, produziu 
tão insignificantes resultados sociaes, que apenas se conhece 
pelo monumento erigido em honra de Agra a. 

Não se pensava de modo completamente diverso na 
Persia, onde o divorcio se obtinha nas tres hypotheses se- 
guintes: a) se a mulher provasse que o marido respectivo 
não a podia sustentar; b) se elle tentasse satisfazer ou 
satisfizesse, a despeito da sua recusa formal, sensualidades 
depravadas ; c) se affirmasse debaixo de juramento a impo- 
tencia marital '. 

Na Chaldea, Thracia e Babylonia apparece o divorcio, 
mais ou menos limitado ao marido: isto t ,  s6 o marido 
tinha o direito de repudiar a mulher. O mesmo diremos 
de Carthago e do Egypto 3. 

Havia tambem o divorcio na Grecia: em Athenas era de  
facil realização, quando exigido pelo homem. Na cidade 
de  Sparta sbmente o adulterio podia determinar o divorcio '. 

Na Judka a lei Moysaica permittia o divorcio, devendo 
este preceito considerar-se como lei policial ; d'outro modo 
não se comprehende o Deut. (xxir~, I-q), o capitulo xix de  
S. Matheus, algumas passagens de  S. Jeronymo 5, S. João 

1 Leis de Manu, m, 175;1x, 77, 83, etc. 
2 Zend-Avesta, IU, 230 ;  Rene Perrin et Edouard Gautier, La Perse. 
3 E.  Combier, obr. cit., pag. I 6 e seg. 
4 Ibid., pagg. I 7- I 9. 
5 Sobre o cap. v de S. Matheus. 



CXCVIII INTRODUCÇÃO - RENOVAÇÃO JURIDICA 

Chrysostomo ', propheta Mâlachias4, umas alineas do Tal- 
mud 3, etc. I-lavia, como 6 incontestavcl, duas escholns de  
interpretação das causas do divorcio : Hillel reputava causa 
do divorcio o menor desgosto, que a mulher causasse ao 
marido : aliqua foeditas; Schamai só considerava causa cle di- 
vorcio um delicto determinado : aropter aliquam foeditntem. 
Interpretavam, em conclusão, de  modo diverso a phrase 
aliqua foeditas. Depois da dispersão dos judeus era dificil 
realizar-se o divorcio ; a redacção do libello de  repudio s6 
podia ser feita em lingua chaldaica, na presença de sabios 
rabbinos, duas testemunhas e dez pessoas pelo menos4. 

O divorcio em Roma variou bastante coin as successivas 
phases da nação; distinguiremos tres periodos perfeita- 
mente differenciados: I) Romulo a Augusto; 11) Augusto 
a Constantino ; 111) Constantino a Justiniano 5. 

No primeiro periodo, que vae de Romulo a Augusto, 
já existia o divorcio; attesta-o Plutarco, que enumera as  
seguintes causas: a) attitude da mulher contraria ao rna- 
rido ; b) falsificação de chaves ; c) preparação de  veneno ; 
d) adulterio ; e) embriaguez 'j. Costuma citar-se Dyonisio 
de  Halicarnasso para contradictar a opinião de  Plutarco, 
quando k certo que os dois historiadores se harmonizam 
sem grave difficuldade '. 

No segundo periodo tambein dominou o divorcio, que 
se podia realizar pelos fundamentos mencionados, a pro- 
posito do primeiro periodo, mais os seguintes : f )  captireiro 

1 Homilia xrr. 
2 Propheta Malachiae, 11, I 5. 
3 Azada ,  cap. do Sanhedrin, fol. 2 2  (v. franceza). 
4 José Salvador, Histoire des institutions de Moyse et du peuple hlbreu, 

Paris,  I 8 6 2 ,  tom. 11, cap. rv, pagg. I 66-1 7 I. 
5 E. Combier, obr. cit., pagg. 29-36. 

Ibid. 
7 Ibid. 
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no campo inimigo; g) ausencia do marido; h) impotencia 
do marido; i) loucura de  qualquer dos corijuges'. 

No terceiro periodo ha cstadios diversos, como & f:icil 
verificar; Constantino, pela Constituição do anno 3 3 1 ,  

reconhecia estas causas do divorcio : a) a mulher repudiava 
o marido culpado de  homicidio, violação de  sepultura 
ou magia; b )  o marido enviava a mulher adultera, dada 
a mexericos ou a maleficios2. No anno 137 permittiu 
Constantino o divorcio a mulher do soldado, que tivesse 
desapparecido, se111 dar noticia de si nos ultimos quatro 
annos 3. 0 s  imperadores I-lonorio e Theodosio, incarnando 
a revolta dos espiritos contra as restriccões divorcistas 
impostas por Constantino, reconheceram a partir de 421 
tres especies de divorcio: a) divorcio sem causa legitima; 
b) divorcio ob mores: c) divorcio ob crimen g1-aveb. Theo. - 

dosio, o Moço, embora tivesse inserido no seu codigo em 
438 a Constituiçào dos dois imperadores, abrogou-a no 
arino seguinte, restaurando as antigas leis, que facilitavam 
o d i v o r c i ~ ~ .  l'or u l t in~o os imperadores Theodosio eValen- 
tiniano 111 voltaram ao direito de Constantino e designaram 
as causas de divorcio ; a mulher tem direito a divorciar-se 
do marido pelos fundamentos seguintes: a) adultei-io; 
b)  homicidio ; c)  envenenamento ; d) conspiração contra o 
estado ; e) falsidade ; .f) violação de tumulos ; g)  roubo de 
objectos sagrados nas egrejas; h) roubo; i) deposito de 
roubo ; j) subtracção de gado ; I )  venda de homem l i ~ r e  ; 
1) admissão na casa conjugal de mulheres de vida repre- 
hensivel ; m)  attentado contra a sua vida por meio de ferro, 
veneno ou qualquer outro meio; n) ultrages indignos d e  

i E. Combier, pagg. 50-80; L.L. I ,  6. D. de divortizk. 
a Cod. Theodos., L. I ,  de repudiis; E.  Combier, ibid. ; pag. 8 I e seg. 
3 C. de repudiis, I,. 7 ;  E .  Combier, ibid., ibid. 
4 Cod. Theodos., L. a, de repudiis. 
5 Selden, De uxore hebraica, liv. III, cap. xxvtii. 
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um ingenuo. O marido pbde repudiar a mulher invocando 
estes pretextos : a)  adulterio; b) homicidio; c) envenena- 
mento ; d) conspiração contra o estado ; e) venda de pessoa 
livre; f )  violação de tumulos; g) roubo de objectos de  
egreja; h) deposito de roubo; 2) attentado contra a sua 
vida; j) falsidade; k) o facto de se assentar a mesa com 
extranhos; I )  noite passada fbra de  casa sem motivo jus- 
tificado; m) assistencia aos jogos sem permissão do ma- 
r ido; n)  tentativa contra o marido4. 

Justiniano acceitou em principio a doutrina de Theodosio 
evalentiniano 111, accrescentando as mencionadas causas do 
divorcio intentado pela mulher:  o) impotencia do marido 
em certas circumstancias; #) vergastada na mulher; mais 
tarde tambem conferiu ao marido o direito de dissolver o 
matrimonio: o) banho da mulher em companhia de ex- 
tranhos : cum viris libidinis causa; #) aborto da  mulher por 
industria propria ou alheia; q) expresso desejo da mulher 
repudiar o marido e escolher outro esposo: alium maritum 
sibi conata . fuerit 

Influenciado pelo Christianismo, Justiniano restringiu 
as causas do divorcio, limitando-as ás seguintes hypotheses: 
a) conspiração contra o estado; b) adulterio; c) attentado 
contra a vida do marido; d) jantar com extranhos, nol- 
lente viro; e) abandono do domicilio conjugal sem licença 
prkvia; f )  frequencia de  espectaculos sem permissão do 
marido ou contra sua vontade. 

Concluindo: em todas as epochas da  existencia de Roma 
dominou o divorcio. Nos ultimos dias da vida do imperio 
romano, as successivas columnas de barbaros, que o norte 
dispersou pelas regiões do sul, transformaram de fond en 
comble a existencia do povo-rei. Entre os barbaros domi- 
naria o divorcio? 

1 Constit. 449, de repudiis, L. 8, liv. v, tit. xvrr. 
2 Nov. 2 2 ,  cap. XVIII. 



DIVORCIO CCI 

0 s  gaulezes admittiam o divorcio, de que todavia não 
abusaram; os germanos, inclinando-se nos seus primordios 
pelo principio da indissolubilidade, modificaram a sua 
pratica ao contacto da civilisação romana; entre os bur- 
gonhoes, o adulterio, a violação das sepulturas e a magia 
determinavam o divorcio; os lombardos restringiam as 
hypotheses do divorcio ao adulterio; os godos regiam-se 
por um edicto de Theodorico, que subscrevia a Consti- 
tuição de Constantino; não procederam de modo diverso 
os wisigodos, pois que, em virtude das leis de Eurico I, a 
mulher podia ser repudiada pelo adulterio ; entre os francos 
praticava-se o divorcio com a maxima facilidade, indepen- 
dentemente de qualquer condição ou formalidade. 

Que diremos? Achava-se tão generalisada a pratica do 
divorcio, que aos primeiros alvôres do imperio christão 
na Gallia, ap6s a conversão de Clovis, a egreja julgou 
prudente contemporiçar: divorciaram-se Theodeberto ( 5  35), 
Chi l~er ico (564), Gontran (565), Cariberto (565), DagobertoI 
(629), Pepin (768), Carlos Magno. S ó  em 774 Pepin, o 
Breve, reconheceu e proclamou o principio da indissolu- 
bilidade '. 

Decerto ninguem contestara que a experiencia, relati- 
vamente ao tempo e paizes percorridos, divorcista; nna- 
lyscmos, embora muito rapidamente, a experiencia das 
diversas nações, subordinando este estudo ao criterio ethno- 
graphico. 

A raça anglo-saxonia 6 divorcista; a Inglaterra e os 
Estados-Unidos da America do Norte confirmam a nossa 
doutrina. 

Apezar da  opinião em contrario de  Alfred Naquet9, ja 
existia o divorcio na Inglaterra antes do divorce act de  

1 E. Combier, obr. cit., pag. I o 7  e seg. 
"lfred Naquet, Le divorce, 2 . O  ed., Paris, cap. x, 5 4.", pag. 2 2  5 .  



1857; na realidade, em seguida ao rompimento de IIen- 
rique VIII, uma commissão foi incumbida de rever as leis 
ecclesiasticas; um capitulo d'essa revisão intitula-se r-efor- 
matio legum ecclesiasticarunz e regula o divorcio, rcconhe- 
cendo duas especies de separação: divorcio a vinculo e 
malicions desertion. O processo celeberrimo do mal-quez 
de  Northampton ( I  548) e as constituições ecclesiasticas de 
I 597 confirmam a nossa doutrina e corrigem a afirmação 
inexacta de Naquet. Entretanto, deve-se ao clii~orce act de 
1857 uma reforma notavel da doutrina legal sobre divorcio. 
O marido p6de fundamentar o divorcio no adulterio da  
mulher, que por sua vez tem o direito de invocar o incesto, 
bigamia, rapto, sodomia, adulterio em detcrminadas con- 
dições, etc. '. 

Nos Estados-Unidos da America do Norte tambem cxiste 
o divorcio; as causas do divorcio variam de estado para 
estado e a sua organisação não e a mesma em toda a 
federação; por isso abstemo-nos de synthetisar o q ~ e  se 
encontra disperso pelos auctores, que se occupam d'esta 
materia ¶. 

A raça germanica pratica o divorcio com mais ou menos 
latitude; a Allemanha, Hollanda, Suissa, Austria e EIungria 
são outros tantos argumentos a favor da nossa o ~ i n i ~ o .  

Não procede de modo diverso a raça scandinava (Dina- 
marca, Suecia, Noruega), slava (Russia), slava meridional 
e oriental (Montenegro, etc.). 

................................................... 
Mas, è escusado completar semelhante esboço; dccidi- 

damente a historia favorcce a nossa these. 
I 

1 E. Combier, obr. cit., pagg. 300-309; Alfred Naquet, obr. cit., 
pagg. 2 2 2-22 5 ; Glasson, Le titariage civil et le divorce duns les di/- 

f4rcnts pays de l'Euvope, pag. 9 5  ; Stdphen's commentaries, tom. 11, 

pag. 280. 
8 Auct. e obr. cit. 
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Como já tivemos ensejo de dizer, o matrimonio C um 
organismo, que deve existir emquanto possuir as corre- 
lativas condições de vida. A indissolubilidade matrimonial 
impõe-se, attenta a indole da familia e a funcção social 
desempenhada por instituto tão importante. S e  assim não 
fòsse, as duas moleculas, homem e mulher, não se in- 
tegrariam convenientemente, n'um orgão normal destinado 
á conservação da especie humana. 

Pòde, entretanto, acontecer, que uma das unidades 
moleculares ou mesmo as duas unidades moleculares se 
apresentem incapazes de desempenhar a funcçào conve- 
niente; d'esse modo a sua uniáo forçada incommodaria os 
esposos, a prole e a propria sociedade. Alkm d a  morte, 
portanto, devem admittir-se certas causas de dissolução 
matrimonial. 

Deve cxistir, porém, a maxima prudencia em demarcar 
os termos d'essa dissolução; o matrimonio, como dissemos, 
C urn contracto sui generis, de immediato interesse social; 
não pòde ser dissolvido, porém, arbitrariamente, a mutuo 
contento dos conjuges, porque a sociedade, directamente 
interessada, não o permitte; não se concebe a diminuição 
arbitraria d'um orgào no organismo animal e o matrimonio 
exerce uma funcção social. Mas, ha hypotheses determi- 
nadas pelo delicto, infidelidade, vicios profundos e incu- 
raveis, aversão completa e invencivel, producto de causas 
graves e permanentes, que impossibilitam o orgão-matri- 
monio de desempenhar a sua funcção; n'essa hypothese 
convkm amputar o orgão; essa operação, que o divorcio 
realisa, impõe-se como acto elevado da  mais escrupulosa 
moralidade social. 

Antes de mais nada convém estabelecer dois principios, 
que devem informar a legislação divorcista: a) entre as 
causas de divorcio não se deve mencionar o mutuo con- 
sentimento e a incompatibilidade de  caracter dos dois 
esposos; b) não se deve ~ e r m i t t i r  ao conjuge culpado o 



direito de  requerer o divorcio : seria muitas vezes premiar 
o crime. 

E m  virtude d'estas considerações julgamos necessario 
introduzir no codigo civil portuguez o instituto do divorcio. 

Propomo-nos demonstrar a necessidade de remodelar o 
artigo 1073.~ do codigo civil portuguez em harmonia com 
os progressos da sciencia, introduzindo na serie dos impe- 
dimentos dirimentes a nullidade do casamento, contrahido 
por nubentes affectados de certas molestias hereditarius, que 
a medicina ainda não conseguiu debellar completamente, 
a tuberculose e tantas outras. 

Para que a nossa modificação não pareça inutil prurido 
de coarctar nos moldes modernos, As vezes inconsistentes, 
a theoria dos impedimentos dirimentes, necessitamos de  
demonstrar a funcçáo da  hereditariedade; seguidamente - 

ultimaremos este estudo vindicando semelhante innovação 
e propondo u m  additamento ao artigo 1073.' 

Todos os biologos e sociologos admittem a hereditarie- 
dade, discutindo apenas a sua extensão e intensidade ; não 
ha um unico publicista em nossos dias, que deixe de  
prestar o seu assentimento a força da hereditariedade; en- 
tretanto, poucos escriptores são cohcrentes até ao ponto de  
acceitar incondicionalmente quantos corollarios contém essa 
fbrmula. 

Propondo-nos evidenciar a força da hereditariedade, 
collocar-nos-hemos indifferentemente no terreno da biologia 
ou da sociologia ; ou se considere a sociologia uma sciencia 
distincta da  biologia, que estuda phenomenos completa- 
mente differenciados, ou um simples appendice, um com- 
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plemento da biologia, ninguem contestará a intima seme- 
lhança dos phenomenos bio-sociaes '. Esta solução prkvia 
sera confirmada mais uma vez ao surprehendermos a here- 
ditariedade no terreno bio-social. 

Frequentemente confunde-se hereditariedade com he- 
rança, e, entretanto, separam estas duas noções os ele- 
mentos melhor especialisados: hereditariedade é a força 
de transmissao, a faculdade que têm os organismos de 
transmittir por via de reproducção as qualidades respectivas 
aos seus descendentes; herança k o exercicio real d'essa fa- 
culdade, a transmissão effectiva. Incontestavelmente, oc- 
cupamo-nos da hereditariedade; defendendo a innovação 
mencionada em virtude da  herança dos descendentes, im- 
plicitamente admittimos a hereditariedade. 

Herbert SpencerP e Haeckel demonstram a mesma these, 
empregando aquelle argumentos biologicos e Haeckel con- 
siderações sociaes, de indiscutivel alcance; como se trata de  
phenomenos observados e observaveis esforçar-nos-hemos 
por escolher os factos mais incisivos, que se encontram 
dispei-sos pelos diversos auctores. 
a) Entre as monstruosidades hereditarias, diz E-Iaeckel, 

o augmento ou diminuição dos dedos merece particular 
importancia. Encontram-se familias, cujos individuos of- 
ferecem seis dedos em cada mão, durante muitas gerações ; 
é notavel o exemplar Gratio Kelleia, que transmittiu a sua 

1 Além dos trabalhos de Augusto Comte, Herbert Spencer, Haeckel, 
Littré e tantos outros, que consumiram a vida a observar as relações 
entre a biologia e a sociologia, devemos citar um interessante estudo de 
Antonio Pinto de Mesquita sobre este assumpto: Caracteres que se- 
param, logica e doutrinalntente, os phenonzetzos sociaes dos phenomenos 
biologicos, artigo inserto no Estudo sociologico, Coimbra, i 880, pag. a6  
e seg. 

Herbert Spencer, Principes cit. 
3 Hiieckel, Histoire cit., trad. par Letourneau, Paris, 1884 ,  I 3."' 

lqon,  pag. I 28 e seg. 



disformidade a muitos dos seus descendentes. Struthers 
apresenta innumeros exemplos, alguns dos quaes são egual- 
mente referidos por Spencer. 

Embora mais raramente, individuos ha que, no decurso 
d'algumas gerações, possuem sete ou quatro dedos; C no- 
tavel, na historia da hereditariedade, uma familia hespa- 
nhola, cuja disformidade era attestada por quatorze indi- 
viduos. 

A sciencia explica o termo da herança pelo cruzamento 
de exemplares disformes com individuos normaes; d'este 
modo, essa apparente refutação da homogenese converte-se 
em argumento valido da hereditariedade. 

6) A estructura e coloração da pelle estão sob o dominio 
da hereditariedade; a cutis delicada, a c8r dos olhos, a 
estatura e muitas outras qualidades transmittem-se de ge- 
ração a geração. Ninguem desconhece os individuos porco- 
espinhos da familia Lambert, que viveu em Londres no 
seculo passado. Eduardo Lambert (I  7 I 7) distinguia-se por 
uma monstruosa conformação da pelle, mui semelhante a 
do porco-espinho; os seus filhos e netos herdaram-lhe a 
monstruosidade, que dmente attingiu os do sexo mascu- 
lino. 

y) Não são poucos os estados pathologicos hereditaria- 
mente transmittidos : certas molestias dos orgãos rt spira- 
torios, escrofulas e affec~ões do systema nervoso attlngem 
frequentemente uma scrie de descendentes ; o argumento C 
as vezes incisivo, quando a tuberculose se desenvolve por 
circumstancias extraordinarias n'um individuo, pertencente 
a familia sadia ; subsequentemente observa-se, que todos os 
descendentes do tuberculoso são tuberculosos ou pelo inenos 
candidatos a tuberculosos: o virus fez a sua marcha de 
carnificina atravks das gerações, zombando das rcsistencias 
oppostas pela medicina. 

A hereditariedade de certas molestias, diz Spencer, como 
a gotta, a phthisica, a ichthyose, a lepra, a pyteriasis, os 



IMPEDIMENTOS DIRIMENTES CCVIl 

tumores sebaceos, a plica polaca, dipsomania, somnam- 
bulismo, catalcpsia, epilepsia, asthma, apoplexia, elephan- 
tiasis são factos incontestaveis por terem sido observados 
frequentemente. 

6) Por  isso mesmo que está scientificamente estabelecido 
o intimo liame, que prende os inorganicos aos organicos 
(archigonia : autogonia e plasmagonia) e integra n'estes 
ultimos o homem, medeante o pithecos mais anthropoide 
e o anthropos mais pithecoide, devem considerar-se argu- 
mentos da nossa these os factos hercditarios que referirmos, 
seja qual fdr o campo onde se desenvolvam. 

Ninguem desconhece a importante industria, largamente 
desenvolvida no estrangeiro, que se circumscreve a facilitar 
a reproducção dos bons exemplares de cavallos, touros, 
cães, etc.; k precisamente sobre a hereditariedade, que se 
fundamentam as quantias fabulosas, offerecidas aos pos- 
suidores dos cavallos vencedores nas grandes corridas de  
Londres; a compensaçào encontram-n'a os industriaes na  
superior cotação dos descendentes d'um bom vencedor. O 
dinheiro offerecido pelo Misleader, o bello animal de hurdle 
race, visava principalmente a ser compensado pela venda 
dos descendentes. 

Spencer avoluma este argumento com as seguintes con- 
siderações: entre as inducções, verificadas a ponto de se 
considerarem verdades exactas, nenhuma deve merecer 
mais a nossa consideração do que a que constitue objecto 
de  importantes transacções commerciaes ; quando presen- 
ciamos milhares de homens, empregados n'uma industria, 
cuja prosperidade depende principal e unicamente da ap- 
plicação de certo principio scientifico, quando essas socie- 
dades se perpetuam através de muitos annos, no meio de 
proventos invejaveis, não devemos ter duvida alguma em 
acreditar na realidade d'esse principio scientifico. 

E) Ha certas phrases populares, que se encontram em 
todas as nações e a que correspondem ideias cheias d e  vcr- 



dade ; as expressões : satide hereditaria, sciencia infusa, no- 
breza hereditaria, jilho de fieixe sabe nadar demonstram a 
evidencia a persuasão inconsciente de que a constituição 
d o  espirito pbde ser transmittida pelos ascendentes aos 
descendentes; a divisão das castas indianas não repousará 
na  verdade do principio em questão? o aphorismo da no- 
breza ingleza : u m  lord faz-se em sete gerações e uma lady 
e m  cinco confirma o nosso presupposto. 
5) As casas reinantes offereccm um argumento vivo a 

favor d'este principio; a instituição da nobreza e da mo- 
narchia hereditarias baseia-se no principio da transmissão 
hereditaria das qualidades psychicas; transmittem-se e for- 
tificam-se, na serie das gerações, as virtudes e os vicios, 
conjecturando Haeckel, depois dos trabalhos de Esqiiirol, 
que a percentagem das molestias mentaes entre os indi- 
viduos pertencentes a familias reaes C muito superior a 
percentagem do resto da  humanidade '. 

H) É ainda digna de notar-se a transmissão de  particu- 
laridades organicas resultantes de particularidades func- 
cionaes. Embora esta especie de transmissão hereditaria 
seja difficil de verificar-se experimentalmente, todos os 
biologos a admittem. 

T) As estatisticas, elaboradas com intuito criminalista, 
são a mais brilhante confirmação da nossa these ; averigua-se 
inalteravelmente, que os ascendentes dos exemplares re- 
colhidos em casas de correcção são moralmente incom- 
pletos. 

Do interessante trabalho de Colajanni' escolhemos alguns 
numeros. 

E m  Mettray (casa de correcção) havia em 1843 trinta e 
quatro rapazes, cujos ascendentes estavam presos. 

1 Xuct. e obr. cit. 
2 Dr. Nap. Colajanni, La sociologia criminale, Catania, I 889, tom. n, 

pagg. 121-188. 
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Na Italia, entre os ascendentes de setecentos e noventa 
e sete exemplares recolhidos nas casas de correcção ou de 
educação obrigatoria, havia trinta e seis casos de loucura, 
dezenove de nevrose, trinta e tres de suicidio, cento e qua- 
renta e oito de prostituição, cento e sessenta e quatro de im- 
moralidade, cento e treze de alcoolismo e treze de delicto. 

Thompson entre cento e dczenove condemnados encon- 
trou cincoenta, cujos ascendentes eram criminosos. 

Como estes poderiamos citar muitos outros exemplcls. 
i) Rarissimos, como logo veremos, são os que combatem 

ou diminuem a importancia do factor hereditario; na he- 
reditariedade psychologica creram osvedas, o Zend-Avesta, 
o codigo de Alanu, os hebreus, os egypcios, os chinezes e 
os gregos. 

Muitas maximas de Salomão, a transfusão heredit~iria 
do peccado original, algumas theorias de Lycui-go, Platão 
e Aristoteles náo corroborarão a nossa doutrina? 

[Modernamcnte, os que negam a vida hereditaria dos ca- 
Iracteres individuaes (Helvecio, Weichard, Bonnet, etc.) 
admittem a hereditariedade dos typicos, como reconhecem 
a hereditariedade physica os impugnadores da transmissào 
das qualidades moraes (eschola de Alontpellier, Virey, 
Lordat, Frankenheim, etc.). Quetelet, Robinet e Lamark, 
Galton e De Candolle, Lucas e iVlorel, IIiieckel, Bouchut, 
Bollinger, Wirchow e Leidesforff, Lazarus e Hartmann, 
Lange, IIelrnholz e\Vundt, B uchner, Schule e hlaudsley- 
eis apostolos auctorisados do principio que defendemos. 

E m  surnma, todo o movimento da anthro~ologia criminal 
repousa sobre o principio hereditario, diversamente ap- 
plicado. 

Não se julgue, pork~n,  que a corrente ~redominan te  do 
principio hereditario se confunde com a unanimidade, dif- 
ficil de obter-se em questões d'esta ordem. Ha tambem 
individuos que contestam o principio demonstrado. 

Em geral, os theologos orthodoxos, admittindo a trans- 
N 
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fusiio da macula originaria, desde Adão até aos nossos 
dias, insurgem-se contra a invariabilidade das leis heredi- 
tarias ; sáo incoherentes ; entretanto o espectro do deter- 
minismo e a necessidade de defender a doutrina do livre 
arbitrio a tanto obriga. 

Locke, comparando o espirito a uma tahoa yasa, e Buckle, 
na concepção especialissima das leis da histol-ia, obrigam 
o espirito critico a uma duvida prudente. 

N'esta mesma corrente Siciliani substitue a expressão 
leis her-editarias por tendencias hereditarias; Ribot restringe 
a transmissão hereditaria aos caracteres individuaes ; Roth 
parece hesitar ; Weismann, Hertwig, Holliker, notaveis 
biologos, não admittem a hereditariedade dos caracteres 
adquiridos. 

Apreciemos alguns arpuinentos dos opposicionist;is I .  

a) S e  existisse a hereditariedade das molestias adqui- 
ridas, com cedo o numero dos homens sadios reduzir-se-hia 
ao minimum. 

Argumentar assim t: desconhecer a complexidade do 
problema; ao lado da hereditariedade existe a adaptação, 
constituida por factores de  diversa ordem ; a resultante da 
dynamica d'estas duas potencias reside invariavelmente na 
selecção natural. Ha casos, porém, ein que a heredita- 
riedade não pbde ser corrigida por condições de ordem 
alguma; para esta hypothese muito especial se dirigem as 
nossas observações. 

B )  0 s  defensores da nossa these apresentam, como argu- 
mento demonstrativo, a epilepsia l~~-ovocada n'um exemplar 
por Brown-Sequard e traniinittida aos seus descendentes. 
Ora,  os impugnadores da hereditariedade attribucm os 
phenomenos epilepticos dos desceildentes rnencionatlos ao 
seu temperamento excessivamente nervoso. 

1 Auct. e obr. cit., pagg. 143-1 49. 
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Entretanto C facil reconhecer a distincção fundamental 
entre phenomenos de excitabilidade nervosa e phenomenos 
epilepticos. 

y) Ziegler considcra a transmissão psychica resultado 
d'uma certa debilidade, d'uma nevrose preexistente; d'este 
modo as pr-imeii-as qualidades psychicas são o resultado 
de uma nevrose, d'uma predisposição herdada para as mo- 
lestias nervosas. 

Esta difficuldade confirma a nossa doutrina; o proprio 
Ziegler admitte a nevrose hereditaria, embora queira negar 
a transmiss~; das qualidades psychicas. 

8 )  Mas, argumenta Waitz, não s io  raros os genios de 
primeira grandeza, oriundos das infimas classes sociars, 
emquanto muitos descendentes de individualidades emi- 
nentes nas sciencias e artes não conseguem atravessar os 
limites d'uma insignificante mediocridade. 

Não contestamos o facto invocado ; nao podemos, porCm, 
deduzir d'ahi a argumentação exposta. Muitas vezes um 
engenho eminente atravessa obscuro algumas geraqões, 
porque as condições sociaes lhe não permittiram o dcsen- 
volvimento condigno. 

Como applicação d'estes pi-incipios C notavel o romance- 
skrie de Zola, sobre os Rongon-Macquart, destinado a de- 
monstrar a influencia da  hereditariedade, especialmente 
nos descendentes dos alcoolicos ; ahi nos apparece a divina 
Lalia. modelo de virtudes, embora filha de  Brisard. 

Entre as causas, que podem modificar a hereditariedade, 
mencionamos : o estado dos ascendentes, as condições #sy-  
cho-#hysicas em que se encontram no momento da  $rocreaçào, 
contraste na qualidade dos dois germens sexuaes, que con- 
correm $ara a geraçio dos descendentes, acção do ambienie 
e da educação, es#ecialmente, sobre os gerados'. 

1 hfarselli, L'uomo secando lia theoria dell'evoluzione, pagg. 8 3 e segg. ; 
Colajanni, obr. cit., desenvolve os phenomenos mencionados no texto. 



E) 1-Ia, é certo, phenomenos de heterogenese, que con- 
tradizem, ao menos apparentemente, o principio da here- 
ditariedade, a que se refere a homogenese; todavia, na 
homogenesecomo na heterogenese, manifesta-se semelhante 
principio ; na heterogenese as fòrmas constituem um cyclo, 
que phde ser expresso pela sSrie ABBA. .  ., ou ABAB . . ., 
e é facil comprehender n'esse cyclo a força da heredita- 
riedade. 

Para definitivamente ultimarmos o nosso estudo, convim 
conhecer algumas das muitas theorias, que tentam explicar 
o phenomeno da hereditariedade ; em todas ellas apparece 
como elemento commum a admissào da nossa doutrina. 

Procederemos a esta exposição o mais rapidamente pos- 
sivel. 

a) Preformação dos germens. (Cuvier). O germen conthm 
em miniatura os rudimentos de todos os orgãos do futuro 
individuo; 6 o germen um homz~nculz~s microscopico. 

8) Efiigendse. O embryão desenvolve-se ao mesmo tempo 
que se formam novos elementos, que se rcunem e modi- 
ficam, afim de se transformarem e fixarem como orgãos 
do novo individuo. 

y) Pangenése. (Darwin 1). As cellulas ou unidades ele- 
mentares dos corpos, propagando-se por divisão cspontanea 
ou germinação, conservam a mesma natureza e transfor- 
mam-se finalmente em substancias e diversos tecidos do 
corpo. Entretanto, ~a ra l l e lamente~  as unidades elementares 
emittem granulas, que se disseminam por todo o systema 
do corpo; esses mesmos grailulos, quando recebem uma 
nutrição sufficiente, multiplicam-se por divisão espontanea 
e desenvolvem-se ulteriormente em unidades elementares 
semelhantes ás do progenitor. 

1 Ch. Darwin, La variation des animaux et des plantes sorcs 1 action 
de la domestication, tom. i r ,  pag. 769; Hleckel, Essitis de psychologie 
ç8llulairc, trad. par Souty, Paris, 1880, pag. Q e seg. 
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8 )  Polariaenése. (Spencer). Reconhecendo a impossibili- 
&. 

dade de explicar satisfactoriamentesemelhante phenomeno, 
limita-se a simplificaçiío do problema, reduzindo-o á cate- 
goria dos ~ r o b l e m a s  hypotheticamente resolvidos. Pola- 
ridade e a força que determina a aggregação das unidades 
organicas sob uma fbrma especialissima ; a polaridade das 
diverssas unidades organicas, ein virtude da sua estructura 
especial, impelle-as a assumir uma fbrma determinada. 
As cellulas sperinaticas e germinativas devem considerar-se 
vehiculos de pequenos grupos de unidades psychologicas. 

E )  P e r i g e n é s ~ .  (Haeckel'). O distincto professor da  Uni- 
versidade de Iena consegue talvez explicar o phenomeno 
da hereditariedade; na sua theoria genetica o principio 
que vimos defendendo encontra uma confirmaçáo plena. 

0 s  organismos existem pelo processo da archigonia (au- 
togonia e plasmagonia) e tocogonia; na nossa hypothese, 
convém-nos principalmente a analyse dos seres originados 
pela tocogonia (generatio ficz~.entalis). Os orgaiiismos mais 
simples, se organismos deveremos dizer, sào as moneras 
aquaticas. isto 6 .  pequenos corpusculos vivos, constituidos 
por uma materia sem estructura, simples, homogenea; pa- 
recem uma massa inucilaginosa, mobil e amorpha, con- 
stituida por uma substailcia carbonada albuminoide. A 
sua reproducção 6 tão simples como a nutrição ; realisa-se 
por um processo de monogonia, a scissi~aridade : quando 
uma monera adquiriu certa grossura pela absorpção de 
materia albuininoide extranha, tende a dividir-se em duas 
partes, pela foi-maçáo d'um annel circular mais consistente, 
que acaba por separar-se completamente. Chegados a 
este momento temos duas moneras; a reprod~icção, n'estes 
termos, C um excesso de crescimento d o  organismo, que ex- 
cede o seu volzlme normal.  

1 Haeckel, Hist. cit., pag. I 5 7 e seg. 
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Este processo de reproducçáo por monogonia, assexual 
(scissiparidade), C mais frequente do que vulgarmente se 
julga; todas as cellulas se reproduzem d'esse modo e as 
cellulas constituem a massa da maior parte dos organismos, 
inclusivi: o proprio homem. 

0 s  organismos polycellulares são originariamente unicel- 
lulares ; transformam-se em polycellulares mcdeantc a di- 
visão das cellulas primitivas, isto C, medeante a scgmentaçào; 
quando ha o verdadeiro organismo uniccllular (as ainibas) 
a reproducção effectua-sc por segmentação, por divisão, e 
não por scissiparidade. 

ConvCm observar que as cellulas captivas, as coinpo lentes 
dos organismos superiores, reproduzem-se como s cel- 
lulas, que vivem independentemente. 

Não insistimos no desenvolvimento e complemento cl'estes 
principias, que Haeckel expõe n'uma linguagem tr: nspa- 
rente e precisa; levar-nos-hia muito longe. Entretanto 
sempre notaremos a persistencia do principio da heredi- 
tariedade em todas estas fòrmas de  geração. 

5 )  Continuidade d o  filasma germinativo (Weismann), 
dynamogenese (Huxley) e isotrofiia ovzllar (Hertwig'i : eis 
outras tantas theorias aventadas sobre o assumpto. 

Qualquer que seja a theoria admittida, o facto por nbs 
referido permanece sempre com mais ou menos força; a 
hereditariedade affirma-se energicamente atravks di s ge- 
rações; dizia uma verdade scientifica M."O de  Gir: rdin, 
quando descrevia Robert de  la F r e s n a ~ e  n'estes termos: 
i1 commença une action a la mode de son $&e. . . maz~va i s  
sujet  . . . e/  fiuis i1 la terminait a la façon de sa mdre. 

Ida certas molestias, que a sciencia ainda não conseguiu 
debellar por completo ; a impossibilidade de combater cf- 
ficazmcnte os estragos da tuberculose k universali-lente 
reconhecida; a convocaç~o d'este congresso deve consi- 
derar-se syinptoma eloquente da lucta em que se encontram 
empenhados os priineiros cerebros do nosso seculo. 
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Devera permittir-se o casamento de  individuos tuber- 
culosos, emquanto permaneccr o presente statu quo scien- 
tifico ? 

Desde o momento em que a tiiberculose se manifesta no 
grau dc incurabilidade, deve considerar-se impedimento 
dirimente do rnatrimonio. N'isto vae a virilidade d a  especie, 
o interesse dos nubentcs e a felicidade da prole i .  

Todos os publicistas lamentam o rachitismo da raça 
latina ; a propagação do vi1.u~ pelas farnilias tuberculosas 
concorrcrá poderosamcnte para o seu anniquilamento. 
k menos cruel a prohibição de constituir fainilia imposta 

ao tuberculoso, do  que a série de  episodios lancinantes des- 

1 Em harmonia com estas indicações poder-se-hão considerar impe- 
dimentos dirimentes a loucura (especialmente quando provém dos 
ascendentes), syphilis, epilepsia, hysteria, doença dos tics, doença de 
Friedreich, doença de Tltoi~zsen, e atrophias musculares de origem myo- 
$athic;c, em certas condições? 

Ao encerrarmos este estudo recebemos a seguinte resposta a uma 
pergunta formulada sobre o assumpto: 
a) Ha um grande numero de molestias, em que se discute a transmissão 

hercditaria, apezar de se encontrarem frequentemente na prole dos pro- 
genitores, que as soffrem. Uns affirmam a transmissão, outros não a 
admittem e explicam a frequencia da rnolestia nos filhos por estes 
estarem sujeitos a acção das mesmas causas morbidas que os paes. Taes 
$50: rheumatismo, gotta, rnolcstias cardiacas, srterio-esclorose, calculos 
vcsicaes, renaes, etc., etc., ctc. 

B )  Em outro grupo de molestias, embora a hereditariedade, similar 
ou differente, seja geralmente admittida, não é possivel em grande nu- 
mero de casos prever se a prole as  soffrerá. São as  seguintes: lepra, 
tuberculose, algumas molestias nervosas (ataxia locomotora, paralysia 
infantil, paralysia geral progressiva, doença de Parkinson, etc.), car- 
cinomas, diabetes, etc., etc. 

y) Finalmente, nas seguintes, a transmissão, similar ou differente, 
6 quasi constante e admittida pela generalidade cios auctores ; loucuras 
(sobretudo quando nos ascendentes se encontra a molestia), s ~ p h i l i s ,  
epilepsia, hysteria, doenl;a dos tics, doença de Friedreich, doença de  
Thomscn e atrophias n~usculares de origem myopathica. 



dobrados no seio d'uma familia tuberculosa. Não raro as 
alegrias do noivado se misturam com as lagrimas do se- 
pulchro, os gemidos da orphandade. 

Dir-sc-ha : a prohibiçáo não 6 efficaz; o tuberculoso 
constituirá familia illegitima . . . 

Não contestamos a força d'esta observação, que fere por 
egual todos os outros impedimentos dirimentes. 4 .Entre- i 

I 
1 No Congresso Nacional de Tubcrc~~losc,  celebrado em Coimbi a, em 

I 89 5 ,  apresentámos as seguintes conclusões : 
I..) I? necessario chamar a attcnção dos legisladores sobre as con- 

sequencias gravissimas da fainilia constituida pelos tuberculosos. 
2.') X virilidade da especie, o interesse dos nubentes e a felicidade 

da prole s;io gravemente affectadas pelas faniilias tuherculosas. 
3. ' )  .4 tuberculose, apenas verificada a certeza da sua incurabilidade, 

devc considerar-se impedimento dirimente d o  matrimonio. 
4.') Descoberta a cura da tuberculose, dcvem cessar as  mencionadas 

leis de repressão. 
5.') Um certificado medico, ein certas condições, constituirá garantia 1 

efficaz d'csta disposiqão legal. 
N'esse mesmo congresso se inclinaram por esta doutrina os inedicos 

Silva Telles e Espina y Capo. Eis as palavras d'este ultimo congressista: 
uLa última cuestión, seiiorcs, que hc de someter á vuestra conside- 

ración, pues el tiempo apremia, cs 13 de1 matrimonio, que si bien por 
Ia índole social de1 asunto he de tratar con inás extensión en la profi- 
laxia colectiva, no es posible terminar este tema sin afirmar que Ia tu- 
berculosis puede transmitirse por Ia vida cn común dcl matrinionio, 
ya admitamos una transmisión directa por Ias relaciones sexuales, ya, 
como creen algunos, se transmita Ia tuberculosis por Ia respiración, 
merced á que e1 bacilo de Koch de Ia cxpectoración de1 cónyuge tuber- 
culo.io es aspirado de una mnnera directa por el sano. 

De una 6 de otra mancra, cs 10 cicrto que dcbc evitarsc e1 matri~nonio 
entre tuberculosos, porque ya se hercdc la aptitud ó Ia enfermcdad, se 
engendran séres nacidos para Ia dcsdicha, y casi prohibir e1 matrirnonio 
entre sano y tuberculoso, porque adcmás de Ia influencia sobre la prole, 
es una de Ias maneras inás eficientes y seguras de la propagación de 
Ia tuberculosis. 

Para terminar, he aquí mis conclusioncs : 
................................................................ 
18. Debe evitarse á todo trance e1 matrimonio cntrc tuberculosos, 
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tanto julgamos uma necessidade social diminuir por todos 
os processos razoaveis a propagação das familias tuber- 
culosas. 

Julgamos conveniente demonstrar a necessidade de se 
modificar o artigo 130." do codigo civil em harmonia com 
as indicações fornecidas pela sciencia. 

por ellos y por Ia prole, y e1 matrimonio entre sano y tuberculoso, 
siendo preferible, en último término, que se efectue entre tuberculoses». 
(ProJilaxia individual de la tuberculosis, comunicaciõn leída por D. An- 
tonio Espina y Capo, médico de1 hospital provincial de Aladrid, en el 
Congreso Nacional de Ia Tubcrculosis, reunido en Coimbra, Marzo, 
1 8 ~ 5 ,  pagg. 1 6 - a ~ ) .  

~ 1 ~ 0 s  inatrimonios entre individuos tuberculosos encierran grandes 
pcligros para todos. Estos, 10 mismo que 10s de Ia miseria, suelen ser 
muy fecundos. Por  tanto, hay necesidad de inculcar en nucstras 
costumbres e1 peligro de 10s matrimonios entre tuberculosos, para 
despues Ilevar á Ias leyes 10s medios deevitar estos verdaderos crimenes. 

Respecto de Ia hercncia, no se puede afirmar rotundamente si hay 
enfermedades hereditarias 6 no. En 10 íntimo de  mi conciencia tal vez 
10 niegue, pero 10 que si afirmo rotundamente es que se heredan Ias 
predisposiciones y aptitudes para contraer ciertas enfermedades. Yo no 
sé, ni 10 he de analizar ahora, si  Ia tuberculosis se adquiere por Ia 
heiencia, pero es 10 cierto que, s i  e1 tuberculoso puede engendrar hijos 
no tuberculosos, como 10s padres son débiles y cada uno engendra s u  
semejante, e1 hijo saldrii siendo terreno muy abonado para e1 des:irrollo 
de Ia cnfermedad; y como además respira e1 aire niezclado á vec-s con 
e1 esputo de 10s padres, se le besa y se le mima, creyendo que de cste 
modo se le quiere más, he aquí la razón de por que con más facilidad 
que en otros se arraiga Ia tuberculosisn. (Profilaxia de la tuberculosis 
en las g t  andes fioblacioncs, comunicaciõn leída por D. Antonio Espina 
y Capo, medico de1 hospital provincial de Madrid, en e1 Congreso Na- 
cional de  la Tuberculosis, rcunido en Coimbra, marzo, I 895 ,  pag. z I 

e seg.). 
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Não é dificil justificar a investigação da  paternidade il- 
legitima em certas e determinadas circumstancias. 

E m  geral, o causador do  prejuizo de  terceiro 6 respon- 
savel pelas consequencias d'esse prejuizo; este principio, 
consignado em muitos artigos do codigo civil portuguez, 
auctorisa-nos a concluir que o pae illegitimo deve responder 
pelas consequencias da sua prevaricação ; ora, o unico meio 
de  tornar effectiva essa responsabilidade consiste em per- 
mittir a investigação d a  paternidade illegitima'. 

3 e  não pbde haver duvida sobre a verdade d'este prin- 
cipio, não acontece o mesmo com a sua graduação, em 
que devemos empregar o mais delicado criterio, a fim de  
não permittirmos abusos, exaggerando os casos de inves- 
tigação ou negarmos a legitima pratica de  u m  direito, 
apertando extraordinariamente os termos do artigo respe- 
ctivo. 

Não deixamos de concordar em que rarissimas vezes é 
possivel estabelecer a relação natural entre o pretenso pae 
legitimo e o filho correlativo, como seria causa de innu- 
meros abusos facultar incondicionalmente o exercicio de  
semelhante direito, o que permittiria a muitos exploradores 
incommodar escandalosamente cidadàos respeitaveis, espa- 
lhando o ciume e a intriga no seio de familias honestas. 
Entretanto o legislador deve contentar-se com a certeza 
relativa; d'esse modo, nem a difficuldade de estabelecer 
a relação natural, nem a possibilidade de abusar deter- 
minam a eliminação do principio referido. 

Como dissemos, a intei-pi-etaçao do criterio de  demar- 
cação d'este principio geral constitue a verdadeira difficul- 
dade a resolver. 

Ora  os criterios logicainente possiveis são os seguintes: 
a) O pae declara expressamente a paternidade illegitima; 

1 Cimbali, obr. cit., pag. I I 5 ; La scienta del diritto privato, an. I, 

feb-marz., pag. I 60  e seg.; Vadali-Papale, obr. cit., pag. 78 e seg. 
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8 )  As circumstancias, em geral, certas condições de- 
monstram essa mesma paternidade. 

A diversidade, que se encontra entre os codigos, resulta 
da diversa interpretação d'estes dois criterios. Assim, o co- 
digo de Napoleão (art. 340.') admitte a investigação da 
paternidade illegitima no caso de rapto, coincidindo a 
epocha do rapto com a concepção. 

Apezar de ainda hoje vigorar a disposição do artigo 3q0.O~ 
ha na França uma corrente contraria a doutrina tào anti- 
liberal, a ponto de a jurisprudencia e certos membros do 
parlamento protestarem medeante as suas decisões e os 
seus projectos de lei. 0 s  arestos do tribunal de Cassação, 
de 24 de março de 1845, 27 de julho de 1862, a6 de julho 
de 1864 e 1 5  de janeiro de  1873 estabeleceram doutrina 
contraria ao artigo 340.O, invocando os jurisconsultos o 
ai*tigo I I ~ . ' ,  que obriga a resarcir os damnos causados 
aquelle que não cumpriu a obrigação de fazer ou não 
fazer. 

Os projectos de lei, baseados no sentimento de protesto 
contra os termos do artigo 340."~ fôram apresentados em 
16 de fevereiro de  1873 e 26 de maio de 1883. 

O primeiro projecto de lei relativo a investigação da  
paternidade, apresentado ao senado francez a 16 de feve- 
reiro de 1878, foi assignado pelos senadores Bkranger, De 
Belcastel, Foucher, D e  Careil e Schoelcher ; constava de 
quatro artigos, cuja doutrina sumn~ariamos. A investigação 
da paternidade illegitima k ~ e r m i t t i d a  no caso de a) rapto, 
violação ou seduc~áo,  sempre que a epocha d'estes factos 
coincida com a concepção; 6) no caso de posse de estado 
nas condições previstas pelo artigo 321: do codigo civil 
(art. I .O) ; a acção de investigação de paternidede illegitima 
sbmente pbde ser intentada pelo pretenso filho ou em seu 
nome; prescreve no fim de seis mezes a contar desde a 
maioridade; essa mesma acção si> p6de ser intentada du- 
rante a inenoridadc do pretenso filho, apbs o voto favoravel 
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do  conselho de familia e designação de u m  tutor ad hoc, 
incumbido de o representar (art. 2 . 0 ) .  

O segundo projecto de lei, apresentado a camara franceza 
a 26 de  maio de  1883 pclo deputado Rivet, consta dc  oito 
artigos. Admitte a investigação illegitima da paternidade 
desde que se fundamente em provas escriptas, factos co- 
nhecidos ou testemunhas sufficientes (art. I , ' ) ;  se o pae, 
conhecido como tal, recusa desposar a mãe, esta fica con- 
stituida no direito de reclamar perdas e damnos (art. 2 . 0 ) ;  

a mulher de mais de vinte e cinco annos não será admit- 
tida contra u m  menor de  menos de  dezoito annos (art 6.'); 
as reivindicações de paternidade, consideradas calurnriosas 
e de  má fk, serão preseguidas e punidas, como diffamação 
(art. 7.'). 

Apezar dos nomes importantes, que subscreviam estes 
dois projectos, venceu sempre a doutrina do codigo de 
Napoleão. 
k notavel egualmente a modificação introduzida por 

Laurent no Avant-Projet, a que tantas vezes nos havemos 
referido. A investigação da paternidade illegitima é exce- 
pcionalmente admittida: I)  no caso de rapto ou violaçao, 
coincidindo a epocha d'estes factos com a concepção; 
2 )  no caso de  promessa de  casamento ou de seducção, 
sendo possivel encontrar começo de prova por escripto, 
relativa a promessa e á seducçáo, ou quando as preçum- 
pções, resultantes de factos conhecidos, sáo sufficientes para 
determinar a admissão da prova testemunhal (ai-t. 3 o.'). 

Como se reconhece, o codigo de Napoleão sancciona uma 
injustiça, que tem pro~ocado  as justas censuras da juris- 
prudencia franceza, de parte consideravel do parlamento 
e senado da mesma nac;ão e de commentadoi-es celebres, 
como Laurent. 

I 

O codigo italiano (art. 189.O), embora não se desligasse 
muito da influencia do codigo de  Napoleão, introduziii u m  
e le rnc~~to  de  progresso n'esta materia: admitte a in~es t i -  
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gação da  paternidade illegitima nos casos de rapto e estupro 
violento, correspondendo a epocha d'estes factos á con- 
cepçào. Como i: intuitivo, a sua disposição e mais liberal 
do que a constante do artigo 340.' do codigo francez. 

Ainda assim, mais prudentemente se guiaria o legislador 
italiano ouvindo as tradicções juridicas da sua patria do 
que recebendo a suggestão franceza. P o r  isso os juriscon- 
sultos mais eminentes da Italia protestam contra os termos 
restrictos do codigo italiano. 

No meio de toda esta multiplicidade de disposições as- 
signala notavel progresso o codigo civil portuguez, permit- 
tindo investigação de paternidade illegitima nos casos se- 
guintes : I )  existindo escripto do pae em que expressamente 
declare a sua paternidade; 2) achando-se o filho em posse 
de estado, nos termos do artigo I I 5.O; 3) no caso de estiipro 
violento ou rapto, coincidindo a epocha do nascimento, 
nos termos indicados i10 artigo I O I  .O, com a epocha do facto 
criminoso. 

Mas, não haverá modificação importante a introduzir-se 
na doutrina do codigo portuguez? Vejamos. 

Antes de criticarmos directamente os termos do ar- 
tigo I 30." do nosso codigo, convem explicar a razão porque, 
sendo justissimo o preceito consignado nos artigos dos 
codigos, que permitterii a investigação da paternidade ille- 
gitima, como dimanaçáo d 'um principio justissimo a que 
já nos referimos, alguns legisladores restringiram extraor- 
dinariamente as hypotheses d'essa investigação, havendo 
tambem publicistas, que se insurgem contra semelhante 
doutrina. Na realidade, não era sem razão que o relator 
Vigliani dizia no senado italiano: a prohibição da inves- 
tigaçào da ~a te rn idade  illegitima um ~r inc ip io  de direito 
commum dos povos civilisados, ~ r inc ip io  fundamentado 
no repouso da familia, na tutela da reputação dos ci- 
dadãos contra ataques imprudentes e moral publica. Na 



França, Hollanda, Polonia, Neufchatel, Russia, e tantas 
outras nações, semelhante investigação C excessivamente 
limitada. 

No antigo regimen francez, a honestidade das familias 
mais respeitaveis estava constantemente ameaçada por 
certas investigações de paternidade illegitima em que re- 
presentavam papeis indignos mulheres de reputação dubia 
e aventureiros indignos da mais insignificante consideração. 

Estes factos determinaram a seguinte jurisprudencia : 
creditur v irgini  dicenti se a b  aliquo cognitam, et ex eo @ - e -  - 
gnantem esse: meretrici non item. Quamquam consiet ha- 
bitasse meretricem cum eo a quo se diczt cognitam, locus esse 
potest condemnationi jiduciariae, et, ut aiunt, $rovisionali 
pendente lite '1). O artigo 340." do codigo civil francez não 
tem outra explicação. 

Entrando immediatamente no assumpto em questão, 
i 

julgamos necessario extender a investigação da paterni- 
dade illegitima aos dois seguintes casos: 

4) no caso de seducção, desde que a seduzida seja menor, 
inexperiente, honesta e o seductor haja empregado ardis, 
artificios ou tenha abusado da  sua auctoridade ou superio- 
ridade incontestavel, coincidindo o facto da  seducção com 
a epocha da  geração; 

5) no caso de concubinato, more zixorio. 
5 unico. A investigação da paternidade illegitima C per- 

mittida desde que pelas circumstancias seja possivel provar 
a paternidade, havendo começo de prova por escripto. 

O n.' I .O do artigo I 3o.O deveria ser alterado pela simples 
suppressào da palavra expressamente; a redacção ficaria 
concebida n'estes termos : exisiindo escripto do pae d'onde 
constasse inequivocamente a suit paternidade. 

1 Pothier, Traitk du mariage, part. v, cap. Ir, 5 3.0 



Justifiquemos as modificações propostas. 
Não ha seducqão quando a mulher, embora menor e 

honesta, mas capaz de  comprehender a gravidade da pre- 
varicaçáo e das suas consequencias, cede apbs uma resis- 
tencia maior ou menor as blandicias adrede empregadas 
pelo seductor. O verdadeiro conceito da  seducção, na 
presente hypothese, encontra-se quando o homem, abu- 
sando da sua auctoridade e superioridade sobre uma clon- 
zella inexperiente e honesta, emprega uma serie de  arti- 
ficios e ardis para a subordinar aos seus desejos, consti- 
tuindo esses artificios e ardis a causa determinante da  
desgraça d a  victima. 

Precisamente n'esta hypothese, sera justo e humano que 
as consequencias do procedimento criminoso, causado prin- 
cipalmente pelo seductor, impendam exclusivamente sobre 
a desgraçada, que se verá na dura  necessidade de  alimentar 
o onus da  sua culpa? Não representará uma crueldade 
deixar perfeitamente a vontade o seductor, que inserirá na 
lista das suas conquistas mais uma victoria, emquanto a 
donzella honesta e inexpcriente carpe as imprevistas con- 
sequencias do seu delicto? Tal estado de  coisas é insus- 
tentavel; a mulher é mais do que uma simples coisa! 

É da maxima conveniencia a verdadeira determinliçáo 
do conceito da seducção para evitar abusos, que frequen- 
temente perturbam o remanso do lar domestico ; em nossos 
dias 6 frequente certas mulheres perdidas dominarem man- 
cebos inexperientes a ponto de  os seduzir, apresentando-se 
cllas victimas d'um crime, que não existe. E m  Paris  e 
Londrcs, em geral nas grandes capitaes europeias, 6 fre- 
quentissiina esta especie de  escroquel-ie, que enreda innu- 
meros forasteiros. Ora,  desde o momento em que se admitta 
um criterio seguro, capaz de  evitar semelhantes abusos, 
ninguem deve tergiversar em consignar no codigo um 
principio, cuja existencia social exigem todas as conside- 
rações anteriormente apresentadas. Para  semelhante fim 



convém que a donzella seduzida seja menor, inexperiente 
e honesta, havendo empregado o seductor ardis, artificios 
ou tendo abusado da sua auctoridade ou superioridade. 

Adrnittindo-se estas limitações impostas pela nitida com- 
prehensáo do problema, não ha motivo para receiar im- 
portantes e frequentes abusos, como ha a certeza de não 
ficar impune a aleivosia praticada pelo seductor. 

Muitas objecções se dirigem a enfraquecer a doutrina 
que acabamos de sustentar; devemos critical-as para não 
inspirar a menor duvida a justiça da modificação pro- 
posta. 

Muitos auctores sustentam que a mulher, embora menor, 
honesta e inexpcriente, nunca 6 violentada a prevaricação 
pelo seductor, ainda que este empregue os mais intelligentes 
ardis para a convencer ; a donzella prevarica, porque assim 
o quer;  ora, quod quis ex culpa sua damnum senlit, non 
intelligitz~r damnum sentil-e. Sb a mulher deve soffrer 
as consequencias do delicto, que voluntariamente com- 
metteu. 

Nao encontramos força probativa em semelhante argu- 
mentação, pois que, na hypothese precisa da nossa pro- 
posta, o seductor exerceu influencia decisiva sobre a vi- 
ctima, devendo indemnizar a seduzida das perdas e damnos 
e compartilhar, preporcionalinente a sua responsabilidade, 
nos encargos necessarios para a creação e educação dos 
filhos, fructo innocente do mlituo amor criminoso. 

Não poucos apologistas incondicionaes da inviolahilidade 
do lar domestico, mesmo em prejuizo dos mais respzitaveis 
deveres de  humanidade, sustentam a summa conveniencia 
da prohibição da investigação da ~a te rn idade  illegitima, na 
hypothese da seducção, fundados em que semelhante expe- 
,diente constitue um estimulo poderosissimo da prostituição; 
desde que a donzella, embora menor e inexperiente, se 
convencer da probabilidade de estabelecer legalmente o 
,liame natural com o seductor, mediante a investigação da 



paternidade, não oppori a resistencia que de certo of- 
fereceria se contasse impretcrivelmente com o isolarncnto 
e a série de responsabilidades resultantes da necessidade 
da alimentação e educação do fructo criminoso ; desde que 
C possivel dividir e repartir essas responsabilidades, o pudor 
desapparecera em presença da satisfação d'um prazer mo- 
mentaneo. A prohibição da investigação da  paternidade 
illegitima k uma garantia de moralidade civica. A clou- 
trina contraria i: porta aberta a todos os procedimentos 
culposos. 

Não deixa de possuir certo fundamento a doutrina men- 
cionada n'esta objecção, que, entretanto, não tem a pre- 
tendida força probativa. Antes de mais nada, salvem-se 
os principias : 9érissent les colonies $lutôt qu'un $rinci$e; o 
causador das responsabilidades da seduzida deve responder 
por ellas ; e o unico meio de effectivar essas responsabilidades 
consiste em permittir a investigação da paternidade ille- 

. . 
gitima. 

Demais, se a doutrina da investigação referida é um 
motivo forte, capaz de incitar as donzellas a pratica cri- 
minosa, a these contraria estimula os homens, desligados 
por completo de responsabilidades, a assestar desenfrea- 
damente todos os seus planos e machinações contra a 
honra inerte da  victima. Devemos comparar as duaz hy- 
potheses para lhe examinarmos os corollarios e assim 
variarmos de conclusão. Qual das duas doutriilas .mais 
favorecera a desgraça da mulher? Qual das duas entidades 
perpetrará mais escandalos? O homem, por mais inintel- 
ligente e pouco acostumado a conquistas d'esta ordem, 
desenvolve uma actividade e perspicacia, que, comparadas 
com uina certa indifferença da mulher ou mesmo pre- 
disposiç%o favoravel, em virtude da investigação da pater- 
nidade illegitima, excedem d 'um modo extraordinai-io as 
blandicias femininas. E de resto a sociedade, essa jamais 
perdoara a prostituida a vergonha do seu delicto, vendo-se 

o 



muitas vezes obrigada a abandonar os filhos e a entregar-se 
a prostituição. 

E m  summa : na hypothese da investigação da  paternidade 
illegitima a mulher não facilita a prostituição da sua honra, 
como se diz na objecção. Ao ouvido de todas as Marga- 
ridas sbam sempre as verdadeiras palavras de Valentim : 

Dentro em bem pouco tempo toda a gente honrada 
ha-de fugir de ti ,  rameira indigna, 
como se foge de um cadaver pódre. 
S e  alguem te encarar fito, ha-de transir-te. 
Não pões mais oiros. Já não vais na Egreja 
para a capeiia m6r; nem com romeiras 
de rendas finas florear nas danças. 
Has-de-te encafuar n'uma possilga, 
refugio de pedintes e aleijados. 
Talvez que Deus ao cabo te perdoe, 
mas o mundo é que nunca'. 

0 s  que sustentam a doutrina contraria continuam a 
apresentar outros argumentos. 

Coulet e Vaunois9 sustentam, que a presumpção da  
paternidade, baseada sobre a seducção, C susceptLvel de 
abranger, segundo as circumstancias, um espaço de tempo 
mais ou menos longo; d'esse modo o juiz, obrigado a 
julgai- uma causa d'esta ordem, achar-se-hia muito emba- 
raçado ao emittir o seu juizo sobre os artificios da seducção, 
sendo bastante difficil relacionar o facto da seducçáo com 
a epocha da concepção. 

A esta argucia ja responderam d'Aguanno eVictor Yseux: 
que muitos outros factos de direito civil, aliás de impor- 
tancia extraordinaria, são resolvidos simplesmente por 
presumpçóes. Certamente o facto da paternidade é um 

1 Fausto, trad. de Castilho, pag. 3 2 I .  

2 Coulet et Vaunois, ktude  sur lu recherche de lu paternité, Paris. 
.I  8 8 0 ,  part. 111, pag. 37 e seg; Cimbali, obr. cit., pagg. r I a e seg. 
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phenomeno physiologico, que náo se pbde demonstrar 
directa e mathematicamente; mas, ha inuitos outros factos, 
mysteriosos e graves como a paternidade, quc a justiça 
social crê realisados, embora sejam provados medeante 
inducções e considerações moraes, capazes de  convencerem 
uma consciencia honesta, illuminada por uma razão im- 
parcial. Não se procede de  modo diverso com os grandes 
crimes, nem repousa sobre doutrina contraria o principio 
consignado no aphorismo: fialer is est quem nuptiae de- 
monstrant. 

S e  assim se procede em todas as questões, para que 
abrir uma excepção injustificavel para o problema pre- 
sente 2 

A doutrina, que temos defendido n'este capitulo, realisa-se 
d e  modo especialissimo no caso da seducçao com promessa 
de matrimonio. e 

fi frequentissimo, principalmente nos importantes centros 
industriaes, este processo de seducçào com promessa de  
casamento. A principio, a transformação da indifferença 
da  mulhèr no mais devotado amor rcalisa-se ao calor dos 
mais apurados sentimentos de altruismo e dedicação; chega 
o momento em que o noivo - assim lhe poden~os chamar 
-está em vesperas de entoar i sua Elsa a phrase do 
Lohengrin: 

. . . . . . . . . .. . . . . Che soli siamo 
La prima volta i: questa, o mio tesor ! . . . 

A familia não emprega a vigilancia, que jamais deveria 
descuidar; o galan, intencionalmente ou em obediencia 
ao calor febril da sua paixão, lembra-se de pedir :L sua 
cleita uma prova do seu amor ;  ella cede, ou porque não 
tem força para resistir ou porque d'esse modo julga sellar 
incontestavelmente a união matrimonial. E quantos re- 
jeitam as responsabilidades d'este passo? ! 

Não! A sociedade deve soccorrer a mulher quc n ' l i i n  . . 



crime d'esta ordem s6 teve a gravissima culpa de amar 
muito e com muita sinceridade! Nada mais. 

Dissemos n6s que deveria permittir-se a investigação 
da  paternidade illegitima no caso de concubinato more 
uxorio. 

E m  muitas hypotheses vivem homens e mulheres na 
mesma casa, constituindo um mtnage exemplar, que seria 
honestissimo, se o não impedisse o vicio de origem, que pre- 
side a pequena sociedade domestica. O homem preoccupa-se 
especialmente com a vida e desenvolvimento do seu mtnage 
intimo, ostentando a sua companheira uma honestidade, 
capaz de envergonhar as liberdades modernas de  certas 
familias legalmente constituidas. I? da maxima conveniencia 
que os filhos d'estas uniões, more uxorio, possam investigar 
a sua paternidade illegitima. 4 I 

Muitos argumentos, com que demonstramos a thcse re- 1 
lativa a seducção, comprovam esta ultima doutrina. 1 

A primeira vista parece achar-se prejudicada pelo n.O 2.' 

do artigo I~o. ' ,  que permitte investigar a paternidade il- 
legitima ao filho que estiver em posse de estado, isto 6 ,  
que fdr reputado e tratado como tal, tanto pelos paes, 
como pela sua familia e mais publico (art. r I 5. ' ) .  Entre- 
tanto a hypothese do concubinato, more uxorio, simplifica 
extraordinariamente essa investigação. 

Como se deduz do que havemos affirmado anteriormente, 
o principio fundamental n'esta materia consiste em ave- 
riguar o facto da paternidade illegitima, havendo pelo menos 
um começo de  prova, como dispõe o Avant-Projet de 
Laurent (art. 319.'); por isso julgamos que os termos do 
artigo 130.' devem ser mais exemplificativos do que taxa- 
tivos. Apparece consignada esta doutrina no !$ unico, que 
propomos. 

Nos termos do n.O 1 . O  do artigo 130.' C necessario que 
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o pae declare expressamente, em escripto, o facto da pa- 
ternidade, sem que todavia esse escripto necessite de ser au-  
thentico ou assignado, como se demonstra: a) pela redacqão 
do artigo e numero respectivo; b) pelo seu confronto com 
o artigo 133 ."  n.' 2.'; C) e pelas actas da  commissão revi- 
sora (sessão de 27  de outubro de 1864, rejeição da proposta 
Ferreira Lima). 

Bastará que de escripto attribuido ao pae se deduza a 
paternidade illegitima. Não insistimos na demonstracão 
de semelhante these, que resulta do que havemos expendido 
anteriormente. 

Eis as considerações que se nos offerece expender a pro- 
posito da investigação da  paternidade illegitima consignada 
no artigo 130.' do codigo civil portuguez. 

E tristissima a situação em que se encontram os filhos 
incestuosos e adulterinos, nos codigos de quasi todas as  
nações europeas; o respeito pela familia, uma instituição 
poderosa e merecedora das mais serias attenções, conseguiu 
anniquilar, como adeante veremos, o cuidado, que devem 
despertar certas leis naturaes. 

Vem de longe a condição juridica dos filhos incestuosos 
e adulterinos: basta consultar levemente alguns preceitos 
do direito romano: omnis qui ex com@lexibus, aut nefariis, 
aut incestis aut damnatis firocesserit, isle neque naturalis 
nominatur, neque alendus est a patentibus, neque habebil 
guoddam ad firaesenlem legem participium i. 

1 Nov. LXXXIX, cap. I 5 .  
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Eram horripilantes as penas, que acompanhavam o adul- 
terio e o incesto; anteriormente a Constailtino, o adulterio 
era punido com o desterro, em virtude da lei Julia de adut- 
teriis: posteriormente a este imperador, semelhante crime 
era castigado com a pena capital e confiscação parcial dos 
bens do adultero l .  Entretanto, na presente hypothese, 
cumpre-nos insistir simplesmente na condição juridica dos 
filhos incestuosos e adulterinos, como resulta da citada 
passagem das Novellas. 

Deve-se ainda a influencia benefica do Christiar,ismo, 
que em tantas instituições sociaes firmou a sua missio ci- 
vilisadora, a modificação de tanto rigorismo, conseguindo 
a justiça social que os progenitores dos filhos incestuosos 
e adulterinos fossem obrigados a sustental-os, a alimental-os. 
Assim consignam as Decretaes este principio salutar : hodie 

jure fiontiJcio, quod et in. foro Caesareo o bservatur, sancitum 
est sfiurios a liaire al i  deberes. 

Não C diversa a doutrina de hlenochio, que no seu livro 
De presum$tione diz assim : lex civilis quae summo ple- 
rumque jure nititur, natos ex illicitis nztptiis eo est adeo pro- 
secuta, u t  firaeter quam quod z'llis fiaternum successionem inter- 
dixeril, nec dignos eliam fiutarit (contra naturalem omnium 
animaniium instinctzinz), qzli a palre alerentur aut qui  erga 
fiatrem eamdem pielatem fiossent exercere. . . Contra haec 
tamen hodie slat fiontificium jus ,  quod ab omnibus crc,ditur 
filurimum illegitimis filiis favere, eisque alimenta saltem a 
fiarentibus colecedere. 

Com estas normas foi vivendo a sociedade atC ao iippa- 
recimento de prescripções, que não 6 necessario referir, 
pois accusam o mesmo principio fundamental. Anterior- 

1 L. 2 e seg.,  D.  ad Leg. Jul. de adult.; L. 9 .  C. ad Leg. de 
adult.. 

Decret., De eo qui ducit, cap. 5." e 6." 
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mente ao codigo de  Napoleão, 6 notavel na França a Lei 
revolucionai-ia de 4 de junho de 1793 (I  I dc brumario ,Io 
anno ti) a cujas disposições não podemos deixar de alludir. 

Os filhos actualmente existentes, nascidos fbra do matri- 
monio, eram admittidos a successão de seus paes, abertas 
desde 14 de julho de 1789; os direitos de successibilidade 
dos filhos illegitimos eram eguaes aos dos outros filhos 
(art. I .");  relativamente aos filhos nascidos fbrn do ma- 
trimonio, cujos paes ainda existissem ao tempo da pro- 
mulgação do codigo civil, o seu estado e direitos eram em 
todos os pontos regulados pelas disposições do mesmo co- 
digo (art. 10.'); tambem eram exceptuados os filhos, cujos 
paes, ao tempo do seu nascimento, estavam respectivamente 
ligados pelo vinculo matrimonial. Ser-lhes-hia concedido 
sbmente, a titulo de alimentos, a terça parte da  porção a 
que teriam direito se tivessem nascido durante o matrimonio 
(art. I 3.'). 

Esta lei de 12  do brumario do anno i i  foi abolida, como 
offensiva da não-retroactividade das leis,   elo diploma 
de i 3  d o  vendemiario do anno rv (art. 13.') '. 

O codigo de  Napoleão (art. 335." )  determina, quc o re- 
conhecimento de que falla o artigo 334." n%o ppbde ter logar 
a proposito dos filhos nascidos d 'um commercio incestuoso 
ou adulterino. 

O codigo italiano approxima-se muito do citado ar- 
tigo 33 5 .' do codigo francez, dispondo no artigo 180.", que 
não podem ser reconhecidos I )  os filhos nascidos de  pes- 
soas, uma das quaes estivesse, ao tempo da concepção, ~ i n -  
culada matrimonialmente com outro conjuge; 2) os filhos 
nascidos de  pessoas entre as quaes não ~ o d i a  dar-se o vin- 
culo matrimonial por causa de parentesco ou de affinidade 

1 Dalloz, Reertoire de jurisprudence, vbo. ~ á t e r n i t i  et  filiatzon, 
n." 419  e 4'1. 
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em linha recta i n  inlfinitum, ou por causa de parentesco 
em linha collateral atP segundo grau. 

E interessante a doutrina do codigo austriaco para que 
a omittamos n'esta ligeira resenha historica. 

O codigo austriaco elimina a distincção entre filhos sim 
plesmente naturaes e filhos naturaes adulterinos e inces- 
tuosos-nati ex damnato coitu vel nefariis nuptiis-, empre- 
gando indistinctamente, sem qualquer especificacão, as 
palavras illegitim, illegitimitat. Apezar d'isto, porCin, col- 
loca os filhos illegitimos n'um estado de inferioridade re- 
lativamente aos demais filhos legitimos, o que se 2xplica 
pela superioridade da familia legitimamente organisada 
pelo matrimonio. Os filhos illegitimos, diz expressamente 
6 5 I 5 5 . O  do citado codigo, não gosam dos mesmos clireitos 
que usufruem os filhos legitimos, encarregando-sc o le- 
gislador de especificar no f$ 165." os direitos de qu-  estão 
privados os filhos illegitimos; isto é, os filhos illegitimos 
não gosam geralmente dos direitos de familia e cle con- 
sanpinidade,  não podendo conseguir o nome de familia 
do pae, a sua nobreza, armas gentilicas, ou outi-as quaes- 
quer prerogativas, assumindo todavia o nome de familia 
da  mãe ( 5  165.'). D'este modo o codigo austriaco con- 
signa abertamente a disposição do direito romano: g u s  
qu i  jzlstum pairem non habet, prima origo a matre eoque 
die, quo ex ea editus est, numerari debet. Len  naturae est 
haec, u t  qu i  nascitur sive legitimo matrimonio matl-em se- 
qua tu?- '. 

Quanto aos direitos que o codigo civil geral austriaco 
confere aos filhos illegitimos, relativamente aos paes, dispõe 
o 3 166.", que têm o direito de exigir dos progeriitores 
alimentos, educação e collocaçào proporcionada ao; seus 
haveres. Por  outro lado os direitos dos progenitores sobre 

1 L. I ,  D. ad municipal. 
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os filhos illegitimos estendem-se a tudo o que se prende 
com a educação, não estando esses filhos illegitimos pro- 
priamente sujeitos ao patrio poder de quem os gerou, mas 
assistidos e representados por um tutor. O pae I: princi- 
palmente obrigado a sustentar a prole illegitima; quaildo, 
porém, lhe escasseiem os meios essa obrigação t! devolvida 
a mãe (§ 167.'). 

Não podemos deixar de elogiar muitas disposições do 
notavel codigo austriaco; adoptando principios uteis con- 
signados no direito romano, d'elle se afastou quando era 
necessario, concedendo, por exemplo, ao progenitor a obri- 
gação de alimentar a prole illegitima, contrariamente ao 
direito romano, que fazia impender semelhante obrigação 
sbmente sobre a mãe e seus ascendentes. P o r  isso mesmo 
que o codigo austriaco nos parece um codigo notavel, in- 
formado nos bons principios da  logica juridica, extranhamos 
que, obrigando o pae a prestar, durante a sua vida, ali- 
mentos, educação e collocação a prole illegitima, não con- 

' fira a essa mesma prole o direito de  succeder a b  intestato 
ao pae. E na realidade assim dispõe o § 754.' : ((em qiianto 
a mãe, os filhos illegitimos têm o mesmo direito, que com- 
pete aos filhos legitimas na successão ab  intestato no pa- 
trimonio, que pòde livremente transmittir-se aos herdeiros; 
não compete, porkm, a esses filhos illegitimos o direito 
de succeder ab  intestato na herança do pae, nem dos con- 
sanguineos paternos, etc. 

Comprehendemos que esta ultima disposição do codigo 
austriaco se inspira na doutrina do direito romano, mas 
incoherentemente; ao menos o direito romano foi coherente, 
negando aos filhos illegitimos qualquer acçiio contra o pae, 
ou com o fim de obter alimentos durante a vida ou a quota 
parte na successão depois da morte. O codigo austi-iaco, 
insurgindo-se contra a primeira parte d'aquella disposição 
generica, subscreve incoherentemente a segunda, intima e 
essencialmente relacionada. o 
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Abeiremo-nos dasdisposiç~es do Avant-Projetde Laurent. 
O illustrado auctor do projecto começa por equiparar a 

condição juridica dos filhos incestuosos e adulterinos a dos 
iilhos naturaes; em ambas as hypotheses admitte o reco- 
nhecimento dos progenitores, subscrevendo tambem a in- 
vestigação da  maternidade e paternidade nas mesmas con- 
dições requeridas para os filhos naturaes. Admitte apenas 
uma unica limitação; no reconhecimento, voluntario ou 
forçado, dos filhos incestuosos e adulterinos C prohibido 
mencionar o vinculo incestuoso e adulterino, de que os 
filhos provêm. São frisantes sob este ponto de  vista os 

artigos 331.O~ 333.O, 336.", 337.O, 790.O, 791.O, 792.' do 
mesmo Avant-Projet ' . 

Com estes preliminares devemos entrar na expc~siçáo e 
critica da doutrina do nosso codigo relativamente a este 
assumpto. 

I Para comprehendermos o espirito avançado do Avant-Projet jul- 
gamos conveniente transcrever os artigos mencionados no texto. 

Art. 3 1 1 . O  La maternité de I'enfant est prouvée par l'acte de naissance 
ou Ia mère est indiquéc; mais il est défcndu, sous peine de nullité, a 
l1o&cier de recevoir e t  de  constater les déclaratians, dont on pourrait 
induire que I'enfant est né d'un commerce adultérin ou incestueux. 

Art. 331." I1 peut-être reconnu coníormement h l'art. 3 I o . O  ; mais i1 
est défendu, sous peine de nullit6, de faire dans l'acte de reconniiissance 
une mention quelconque, d'où I'on pourrait induire que l'cnfant est né 
d'un commerce adultérin ou incestueux. 

Art. 336." L'enfant prendra le nom de celui de scs père et inère, a 
l'égard duque1 sa  filiation est constaté. S i  sa filiation est constatée a 
l'égard de son père et  de sa mère, i1 prendra le nom de celui de ses pa- 
rents dont I'indication pourra cacher son origine. 

Art. 337.O Les dispositions des articles 326.O et 3 2 8 . O  à 3 7 o . O  rela- 
tives aux droits des enfants naturels, sont applicables aux enfants adul- 
t t r ins  et  incestueux. 

Art. 790.0 Les enfants naturels dont la filiation est Iégalement btablie, 
ont Ics mêmes droits que les cnfants legitimes dans Ia succession de 
leurs père et mère et  des parents de lcurs père et  mere. Les descendents 
10gitimes ou naturels de l'enfant jouissent les mêmes droits. 
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Podem ser perfilhados (art. 122.') todos os filhos illegi- 
timos, excepto os adulterinos c os incestuosos; filhos ciul- 
terinos (§ I.') são os havidos por qualquer pessoa, cajacla 
ao tempo da concepção, de outra que náo seja o seu con- 
sorte; filhos incestuosos (S z.'), para o effeito do artigo 122.', 

são os filhos dc parcntes por consanguinidade ou affinidade 
em qualquer grau da linha recta: e os filhos de parentes 
por c ~ n s a n ~ u i n i d a d e  atk ao segundo grau inclusive da linha 
trailsversal (13 z.', n.05 I.' e 2.' do art. 1az.O). 

O projecto primitivo dispunha, no artigo I ~ I . ' ,  quc po- 
diam ser perfilhados todos os filhos susceptiveis de scr le- 
gitimados por subsequente matrimonio, e, como não podiam 
ser legitimados por subsequente matrimonio, segundo a 
doutrina d'esse mesmo projecto, os filhos adulterinos, in- 
cestuosos e sacrilegos, tambem náo podiam ser legitimadas 
essas mesmas tres classes de fillios. Deve notar-se que, 
segundo a doutrina do projecto, chamavam-se filho.; in- 
*cestuosos os filhos de parentes por consanguinidade ou af- 
finidade em qualquer grau da linha recta e os filhos de  
parentes por consanguinidadc atk ao terceiro grau inclusivè 
da linha transversal. 

A commissão revisora, consignando no codigo dispo:,iç6es 
mais favoraveis aos filhos, não incluiu na excepção os filhos 
sacrilegos e considerou como incestuosos na linha transversal 
somente os filhos havidos de irmãos. 

Vamos examinar os fundamentos da doutrina consignada 
no nosso e em muitos outros codigos, vedando o ingresso 
no sanctuario da familia aos filhos incestuosos e adul- 
terinos. 

A causa juridica, que nos explica o desprezo a que são 
votados filhos incestuosos e adulterinos, encontra-se na 
organizaçáo exemplar da fainilia e moralidade puhlica, 
considerando-se os vinculos incestuosos e adulterinos dia- 
metralmente contrarios ti organização da familia e a mo- 
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ralidade publica; d'esse modo, a legalisação da existencia 
d'esses argumentos-vivos do incesto e do adulterio muito 
concorreria para desmoralisar a familia e a sociedade. 

O commentador Dias Ferreira'  invoca esta ordem de 
ideias ao justificar o nosso codigo; com razão, diz esse 
jurisco~~sulto, se prohibe a perfilhação dos filhos incestilosos 
e adulterinos, porque o reconhecimento dos filhos havidos 
de tão repugnante cohabitação causaria grande escandalo; 
e parece preferivel a condição de filho de paes incognitos 
á de ser I-econhecido publicamente como filho de adulterio 
ou de incesto. 

Nada mais repugnante do que permittir-se ao irmão o 
reconhecimento do filho que teve da irmã, ao pae o reco- 
nhecimento do filho, que teve da filha e ao homem solteiro 
ou casado o reconhecimento do filho havido de mulher, 
que na epocha da  concepção estava ligada a outro pelos 
laços do matrimonio. 

E, na realidade, parecem ter sido estas as considerações 
a que obedeceu a commissão revisara, não admittindo a 
perfilhaçáo dos incestuosos e adulterinos, quer se realise 
voluntariamente pelo reconhecimento dos paes, quer judi- 
cialmente pela investigação da  paternidade ou maternidade 
illegitima (art. 1-32.'). Convence-nos d'isso o facto de se 
admittir a perfilhação voluntaria de qualquer dos paes se- 
paradamente, ainda que se trate de filhos incestuosos e 
adulterinos, bastando para essa perfilhação que o perfilhante 
seja habil para contrahir matrimonio nos primeiros cento 
e vinte dias dos tresentos, que precederam o nascimento 
do filho (art. 125.O). N'este caso, como ao perfilhante não 
C permittido revelar no documento da perfilha~ão o nome 
da pessoa de quem houve o filho reconhecido, nem indicar 
qualquer circumstancia por onde essa pessoa venha a.re- 

1 Auct. e obr. cit., tom. r ,  pag. I 5 5 .  
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conhecer-se (art. 124 . ' )~  não se fica sabendo a verdadeira 
origem do perfilhado e, portanto, não ha escandalo social. 

Mas, deveremos admittir esta ordem de ideias?! 
Houve u m  crime monstruoso de que são fructo innocente 

os filhos incestuosos e adulterinos; devera recahir a pena- 
lidade d'esse delicto sobre a cabeça dos filhos, permanecendo 
os paes completamente illesos?! Que extranha theoria a 
do aphorismo : #atres nostripeccaverunt, et nos peccata eorum 
portamus ! 

Devido a injustiça d'este principio, a condição juridica 
dos filhos incestuosos e adulterinos tem-se modificado pro- 
gressivamente desde o direito romano até aos nossos dias; 
certamente os filhos incestuosos e adulterinos são, biologi- 
camente, filhos como os legitimos e nenhuma nota de  in- 
famia os deve ferir, porque não lhes C imputavel o facto 
de nascerem de uma união illicita. 

Sem deixar de  reconhecer a verdade d'aquelle principio 
biologico, convém sim.ultaneamente attender a organização 
da familia, a vida da sociedade, que não sbmente aos justos 
requisitos da individualidade. 

Para  bem proceder necessitamos de harmonisar os dois 
criterios fundamentaes: respeito pela vida do individuo e 
integridade social; desde que u m  ente apparece no mundo, 
por mais repugnante que seja o facto, que lhe determinou 
o nascimento, a sociedade, dominada pelo fanatismo da 
honestidade, jamais deverá fazer incidir as furias da sua 
indignação sobre o infeliz nascido, que nada teve com o 
procedimento criminoso dos seus progenitores; contraria- 
mente a isso, a lei deve obrigar os seus progenitores a 
assegurar-lhe a vitalidade e educação social, porque, já o 
dizia Loysel', pi fait  l'enfant doit le nozlrrir. P o r  outro 
lado, não deve tambem esquecer-se o respeito a familia e 

1 Instituions Coutumi&res, tom. I ,  lib. I, tit. I, 5 4 I.' 
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honestidade social, sendo um attcntado repugnante e de  
consequencias funestissitnas o equiparar-se a condição ju- 
ridica dos filhos legitiinos, illegitimos c espurios. 

O individuo que nasceu, por isso mesmo que nasceu, 
tem o supremo dircito de viver: e os seus progenitores, 
por haverem procreado esse individuo, tem restricta obri- 
gação de o alimentar, dispensando-lhe toda a protecção 
compativel com as suas circuinstancias. E nem se argu- 
mente com o facto da  procreação vir acompanhada d'um 
delicto, sendo o progenitor um criminoso; n'esse caso jun- 
ta-se a sancção penal a sancção civil, prevenindo assim a 
repetição dos incestos e adulterios pela comminação das 
pesadas responsabilidades, que acompanham a educaçao 
da prole. Mas, pondere-se bem, a comminação da pena 
deve abranger simplesinente o auctor do reato, d e i ~ a n d o  
illesa a victima innocente. Comprehende-se ainda a here- 
ditariedade da pena, quando haja previamente incidido 
sobre o ~rogen i to r ,  mas o que difficilmente se percebe 
como se castigue o filho innocente, á custa da  irresponsa- 
bilidade do progenitor ! 

Julgamos indiscutivel o direito a vida, que possu(:m os 
individuos nascidos, o que não exclue a necessidacle de 
limitar esse direito em harmonia com as exigencias sociaes. 

S e  a sociedade é um organismo, em que ha orgãos espe- 
cialmente incumbidos de realisar certas e determinadas 
funcções, é da maxima necessidade que essas mesmas 
f~incções sejam desempenhadas por orgãos correlativos; 
desde que os orgãos não desempenhassem todas as funcções, 
que lhe pertenciam, ou tentassem absorver outras funcções 
dar-se-hia a anarchia, o cahos. Ora, a funcção re~roduct iva  
e educativa da especic pertence unicamente a familiii, con- 
stituida como actualinentc se encontra sob a fbrma mooo- 
gamica, indissoluvel e de modo a manter o equilibrio no 
movimento da população e na proporção dos sexos, a esta- 
bilidade do vinculo e a completa educação da  prole. A 
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constituição da familia, como se encontra actualmente, 
longe de ser um facto indifferente a sociedade, exerce sobre 
clla uma influencia decisiva. Compete, pois, ao cstado 
evitar as condiç~es,  que pcrturbam a regular organização 
da familia, como as uniões transitorias, etc., e, sobretudo, 
os crimes que ferem intimamente o instituto familiar, os 
incestos e adultcrios. 

Convém harmonisar estes dois direitos egualmente neces- 
sarios, mas incompativeis, quando não se considerem em 
-termos habcis: o direito da individualidade a vida e o di- 
reito do estado determinar o desenvolvimento do instituto 
familiar; estes dois direitos devem integrar-se n'uma fór- 
mula unica, que representa uma relação juridica equitativa, 
pois que o individuo se desenvolve na sociedade. Ora, essa 
fbrmula obter-se-ha naturalmente, determinando que os  
filhos nascidos fbra do matrimonio consigam sempre o 
nome, alimentos e educação dos genitores, sem todavia 
fazerem parte da familia, nem gosarem do beneficio do 
patrio poder, como os outros filhos legitirnos. N'esta mesma 
ordem de ideias, que vamos advogando, devem os filhos 
incestuosos e adulterinos herdar em concurso com os outros 
filhos legitimos. 

E m  summa : a condição juridica dos filhos illegitimos deve 
ser egual para todos, sem attendermos a indole mais ou 
menos illegitima da união, que lhes determina a existencia; 
entretanto, nunca se deve pensar em egualar a sorte dos 
filhos illegitimos a dos legitimos, porque a existencia legal 
da familia legitima constitue uma garantia da ordem social 
a que os legisladores devem votar a maior c o n ~ i d e r a ~ à o .  

Devemos dizer, entretanto, que os redactores do codigo 
de Napoleão, inspirador de todos os codigos modernos, 
foram extremamente dominados pelo respeito da familia 

Portalis, Exposé gdn6ral du système du rode civil (Locrd, tom. r ,  
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0 s  principios apresentados auctorisam-nos a concluir, 
que se deve admittir a perfilhação dos filhos, incestuosos e 
adulterinos, harmonicamente com as indicações anteriores. 
Assim se deveriam alterar os artigos I 22.O, I 2 S.', I 3 5.' e I 36.' 

E nem se diga, que d'este modo se legalisa o escandalo, 
permittindo-se a perfilhação d'esses verdadeiros monstros 
da  sociedade, porque o escandalo existe previamente e com 
conhecimento de quasi todos os escandalisados ulterior- 
mente. Portanto o legislador, sem deixar de  confirmar 
u m  facto mais'ou menos conhecido, providenciaria a respeito 
da  subsistencia dos filhos do incesto ou adulterio. 

A argumentação exposta extende-se tambem a condição 
juridica dos filhos clericaes; n'esta hypothese o respeito 
devido 6 familia é substituido pela consideração dispensada 
ao caracter sagrado d 'um voto de castidade, que ainda 
existe, apezar dos ensinamentos da biologia. 

A proposito d'esta ultima hypothese pbde perguntar-se: 
-por ventura os filhos sacrilegos, segundo o nosso codigo, 
serão perfilhaveis? Não faltam jurisconsultos, que sustentam 
a affirmativa ou a negativa. 

Não insistimos sobre o assumpto, que sG indirectamente 
prende com a essencia d'este trabalho. 

Os que sustentam que os filhos sacrilegos não podem ser 
perfilhados baseiam-se no artigo I a 5 .O  ; segundo esse artigo, 
para que a perfilhação seja feita por qualquer dos paes, C 
necessario que o perfilhante seja habil para contrahir 
matrimonio nos primeiros cento e vinte dias dos tresentos 
que precederam o nascimento do filho. Ora,  o individuo, 

pag. 193); Cambacères, cit. por Dalloz, Rdpert. cit., verb. Paternitd, 
nP 4 I 8. 
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q u e  tenha ordens maiores ou que  esteja ligado por  voto. 
solcinne, não p6de conti-ahir matrimonio, catholico ou civil, 
como se deprchende dos artigos 1057.', 1058.', n.' 5 . ' ,  
1072.'~ 1076.' e 1078.' Assim, o artigo 1057.' estabclcce o 
casamento religioso para os que 'professarem a religião. 
catholica e o casamento civil para os que  não a professarem; 
e no artigo 1058.', entre os impedimentos communs a 
arnbas as  especies de  conjuges, acha-se mencio~iad<,  o im- 
pedimcnto d a  ordem e o voto solemne I-econhecido por lei. 
P a r a  que, portanto, possa contrahir-se o casamento civil 
6. neccssario que  se nào verifique esse i ~ n ~ e d i n i e n t o ,  dcvendo 
o official d o  registo civil oppôr-se a su:t celebi-ação desde 
que  tenha conhecimento d'elle (art. 1078.") I .  

O s  que  sustentam a doutrina de  que  sáo perfilhaveis o s  
filhos saci-ilegos baseiam-se nas seguintes considerações: 
a) no artigo 122. '  nào se acha mencionada a excepçàc re- 
la t im 3 elles e, como as excepções são d e  in t e rp re t~qão  
restricta, não 6 licito generalisar aos filhos sacrilegos uma 
disposição que  o legislador s6mente applicou aos adulte- 
rinos e incestuosos; b)  os artigos 123.' c seguintes n á o  
contêm excepções ao  principio consignado no artigo I 22.' ,  

mas preceitos reguladores d a  exec~iqào d'este artigo ; c) 11áo. 
é exacto que  os individuos, que  tenham otdens sagradas  
ou que  se achem ligados por voto solemne reconhecido 
pela lei, não possam contrahir casamento civil, porquanto:  
a) o artigo 1058.' não trata  dos impedimentos dir i rnel tes  
d o  casamento, isto 6 ,  d e  impedimentos d e  que  derive 
a sua nullidade, mas  sbmente de  impedimentos impe- 
dientes, que  têm como sancção a s  penas comminadas 
pelo legislador (art.  1060.'-1064.') e não a nullidade d o  
casamento, como claramente dispõe o artigo 1059.' Ora ,  

1 Revista de Legislação e de Jurisprudc?tcia, an. I: pag. 58,  I S 6 ,  477-  
442. 637;  an.iix,pag. 145,707-75 1 ;  an. 'V, pag. 105;an .  ix,pag. 1 7 1 ;  

Direito, an. TI, pag. 2 5 7. 
P 



o impedimento da ordem é impediente para o casamento 
civil, mas n io  dirimente, achando-se consignados os pre- 
ceitos relativos a estes impedimentos no artigo 1073.0, e 
cnttc: ellcs nao é mencionado o da ordem e voto soleinne; 
8) o artigo 1081.' preceitua que náo haja inquerito algum 
por parte do official civil acerca da religião dos contra- 
hentes e, portanto, podem celebrar casamento civil, tanto 
os catholicos como as não catholicos e aquelles, quer 
se achem O U  não ligados por voto solemne e pela ordcm ; 
y) finalmente o casamento civil sb p6de ser annullado pelos 
tribunaes civis (art. 1089.') e nunca por motivo da relizião 
dos contrahcrites (art. 1o9o.O). A jurisprudencia têm-se, d e  
resto, inclinado para esta opiniáo, como se vê dos Ac- 
cordãos do Supremo Tribunal d e  Justiça de 2 0  de agosto 
de  187 j,  e da Relaç~lo do Porto de  28 de  outubro de  1381, 
d c  5 de outubro de 1883, de  20 de  julho de 1886, etc. '. 

Inclinaino-110s por esta ultima doutrina. 

1 Zievista dos Tribzcnaes, an. I, pag. I 3 2 ;  an. v, pag. i 36; Direito, 
an. ~ v i i i , ' ~ a ~ .  r 5 g i Dias Ferreira, Coinmentario cit., tom. I ,  pag. I 6 8  ; 
v, pag. 262-264; Julio de Vilhena, Problemas de direito moderxo, I .  
Perfilhação dos filhos sacrilegos, pag. 5 I e seg. ; Gzzeta da Associação 
dos Ad~~ogi tdos  de Lisboa, an. 11, pag. 449, 5 45, 567. 



COMMENTARIO 

CODIGO CIVIL PORTUGUEZ 

(Artt . 359.0-443.0) 



N'este commentario adoptamos a orientação seguida pelo 

ex."' sr. dr. Sanches da Gama, lente da  Faculdade de  Di- 

reito, da Universidade. A proposito de cada artigo, pare- 

ceu-nos conveniente indicar os logares parallelos nos mais 

importantes codigos extrangeiros. 

Iniciamos o nosso estudo na segunda parte do codigo 

civil. É tarnbern este o ponto de partida das prelecções d o  

ex."' lente cathedratico. 



PuMicarnos o tomo I d'nm commentario a alguns artigos 

do codigo civil portuguez. Com este trabalho julgamas 

prestar u m  subsidio valioso aos estudantes da Faculdade 

de Direito, que encontrarão synthetisadas n'este livro as 

mais importantes notas exegeticas dispersas pelos varios 

:ommentadores nacionaes e extrangeiros. Moldámos esta 

:xegese na orientação seguida pelo dignissimo lentc da 

sexta cadeira, sr. dr.  Sanches da Gama. 

Parece-nos tambem que o conhccirnento d'este com- 

mentario não será por completo indifferente aos que pro- 

fissionalmente interpretam e applicam a lei civil. 

O commentario é precedido d'uma introducção sobre a 

Renovação Juridica, destinada a vulgarisar a profunda 

-evolução, que na Italia c Allemanha saccode ab  imis as 

nais importantes instituições juridicas. A renovação ju- 

eidica no terreno civilista transforma-se com mais celeri- 

Jade do que na esphera penalista; e, todavia, emquanto 



as conclusões avançadas da Anthropologia Criminal vãa 

sendo conhecidas do nosso mundo juridico, as modernas 

theses civilistas são patrimonio exclusivo de poucas indi- 

vidualidades, que por dever profissional ou curiosidade 

louvavel assistem ao grande movimento juridico extrana 

geiro. 

Sob este ponto de vista o nosso trabalho de vulgarisação 

corresponde a uma instante necessidade scientifica. 

Seriamos injustos se não agradecessemos ao exern0 sr, 

dr.  Sanches da Gama o cuidado prestado na revisão das 

provas typographicas. 
* 

Appareceri ainda, antes de outubro, a conclusão d'este 

trabalho exegetico. 



COMMENTARIO 

CODlGO CIVIL PORTUGUEZ 

PARTE I1 

Da a c q u i s i ç Z o  dos direitos 

Começamos o estudo das materias que constituem o objecto 
da sexta cadeira da faculdade de direito. 

A proposito, e conveniente coiihecer a relacão d'esta segiiiitla 
parte do Codigo Civil com o plano geral do mesmo Codigo, e ,  
simultaneamente, determinar o systema a que obedecem as suas 
disposições. 

O si.. visconde de Seabra i insurge-se contra o systeqtii se- 
giiido anteriormente, não s6 pelas Iristitutas, o monumento clas- 
sico do Direito Romano, mas tambem pelos escriptores a que 
Coelho da Rocha chamou dogmalicos 

As Institutas encontravam-se divididas em tres partes: jura 

1 dpostilla á censura do sr. Alberio de Moraes Carvalho sobre a primt-ira 
parte do Pqiee to  do C o d i p  Civil, por Antonio Liiiz de Seabra. Coilribra, 
Iniprensa da Universidadeb 1858 ; pag. 10-12. 

2 Coellio da  Rocha, Ifislituiciies de Direito Civil Portuguez, sextx e d i ~ h ,  
Coimbra, Imprensa da Universidade, 1886; prefacção, png. xxl-xxi~. 

1 
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personurum, jura rentm, actioties '. Esla triologia domin )u a 
corrente dos tratadistas iilteriores; entre ni's acostaram-se a ella, 
com pequenas motliíicações, Paschoal Jose de Mello e Coelho 
da Rocha; este ultimo. a aenielliança de Aiackeldey, distingue 
(luas partes importantes: na parte geral apresenta algumai no- 
ções sobre obrigações e actos juridicos, e na parte especial tracta 
das pessoas (direitos pessoaes), cousas (direitos reaes) e actos 
juridicos (contractos, acções e obrigações) ¶. 

Entendeu o sr. visconde de Seabra que a modificacão intro- 
dwida por Coelho da Roclia náo alterava sensivelmente o plano 
das Iristitutas, embora a terceira parte da divisão admittid:~ por 
aquelle civilista fosse mais lata do que a respectiva nas Instilutas. 
Nesta opinião resolve emancipar-se de quaesquer preconcr:itos, 
fecliar os livros d consultar a propria natureza das cousas; tl'este 
niodo seria possivel encontrar um plano coinpletamente iiovo, 
logico, simples, natural e completo. Vejamos como =: 

- O  fim do legislador é expbr o direito civil na sua ordem mais 
simples e riatiiral, ordem que deve ser fundada na mesma aatu- 
reza do direito. Por outro lado, o conceito do direi10 civil, apre- 
sentado pelos jurisconsultos e confirmado pelo art. 3 . O  do Cod. 

4 
1 i 

1 Iiist., de jure pers., in princ. 
2 Na prefacção explica o seu inethodo Coelho da Roclia, nos termos se- 

guiiites : aagraùou-nos, porbm, e fizemos por imitar o modelo d'um plano 
que encontramos na mui acreditada obra Manuel de Droit Romain de Ma- 
ckeldey, professor da Univcr~idade de Bonn; começando por uma intro- 
ducçilo, onde se contêin as iioqòes geraes e historicas sobre as leis e fontes 
do direito, a qual corresponde aos titulos do Digeíito de jttstitia et jure e 
de Eegibus. Dcpois n:l partc geral collocamos o que podelnos chamar techno- 
logia da sciencia, isto 15, as defini@es communs e principio6 mais geraes 
de que continiia(1amerite tem de se fazer uso e applicaçiio na parte espe- 
cial. Ne;.t;i, fii~:ilrnente, distribuiinos as  doutrinas em tres livros com attenção 
aos tres c,l(~mt~ntos do direito, pessoas, cousas e actos juridicos. N(n3t3 dis- 
tribuiçgo riad:~ se póde iiotar que não seja mui trivial, seiiXo a ùi>i,%o- 
actos jiiiidiros, que algum tanto differe da de obligatim2l,us et actionibwi 
d , ~  1iistitiitn.u Coelho da Rocha, obr. cit., pref., pag. rxIr. 

3 Apostilla ci:, yag. 10-12. 



Civ., é o seguinte: complexo de regras ou disposições legaes 
que determinam e regem as relações privadas dos cidadãos entre 
si. Delemos, pois, estudar os elementos juridicos essciiciars 
nestas relaçóes e examinar qual d'clles p d e  coiistitiiir o ( I  L I  . i  I O  

que nos ha de guiar na systematisação do Codigo. 
Nas relações acima referidas encontramos tres elementos es- 

senciaes : a) sujeito do direito (o credor), b) sujeito da obrigação 
(o devedor), c) objecto do direito e da obrigação. Vainos examinar 
sobre qiial dos elementos podemos basear o systema do Codigo. 

O objecto do direito podera servir de base 30 systema? Náo, 
certamente, ou se considere esse objecto como cousas ou ser- 
viços; não as cousas, porque' seria impossivel i.eiiriil-as, classifi- 
cal-as e coniprehendel-as todas ria massa existente e possivel; 
não os serviços, pela sua propria natureza variirvel e indefinida; 
não as cousas e serviços, porque si, accidentalmente apparecem 
como elemento do direito, - e o direito não seria o que é, se 
não assentasse sobre principios certos e invariaveis. 

O sujeito da obrigação poderh servir de criterio a systemati- 
sac;Zo do Codigo? De inotlo nenhum; a obrigação é um elemento 
secundario, uma ideia relativa, que pi-esuppõe necessariameiile 
a existencia d'um direito. Embora se diga que todo o direito tem 
uma obrigação correlativa, geral ou particular, certo que o 
direito pode nascer, effectuar-se, subsistir e perecer indepen- 
dentemente da obrigação, o que não acontece em relaçiio a obri- 
gação. O direito exprime um principio absoluto e independente. 

Que dizer do sujeito do direito? Foi este o ponto de vista 
adoptado pelo sr. visconde de Seabra na formação do plano. 
Eri ti-ela11 to, como no sujeito do direito ha necessariamente (luas 
ideias predominantes e distinctas, -o poder, ou seja a autono- 
mia, a faculdade immanente -e a acção, ou a faculdade prh- 
tica, cumpria definir a primeira, antes de tratar da segunda. 
Por outras palavras, era necessario definir primeiro a capacidade 
do ente juridico, em que se resume a sua existencia ideal, niites 
de entrar no exame da vida que lhe t: propria, isto 6 ,  no rcco- 
nhecimento dos meios por que pode adquirir os e1ern~:iitos . . 
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externos necessarios a sua existencia, e de como os p6de fruir, 
conservar e defender. Acliamos, pois, coiilinúa o sr. visconde 
de Seabra, que todo o direito (rio sentido delerniinador ou regu- 
lador) necessainiameiile devia referir-se a quatro pontas capi taes, 
que podiarii servir de poiitos de triangulac;ão iio levaiilamenlo da 
nossa carta juridica, a saber: 

4.O Na turcza do elite juridico (capacidade) 
2 . O  Seus meios de vida (acquisição) 
3 . O  Fruiq5o d'esses direi tos (propriedade) 
4." Conservaçáo (violayão, defeza dos direitos)'. 
Ein liarrnoiiia com este plano divide-se o Codigo Civil em 

qualro prirtes: iiri primeira compreliende a capacidade civil, isto 
é, a natureza do ente jiii*idico, faculdades qiic possue e direitos 
de que pbde gozar, seguri~lu o seu estado de presente, ausente, 
menor, iiiterdicto, ou rnaior, no pleno uso dos seus direilos; na 
segunda (tres livros) abrange a acquisição dos direitos nat; suas 
variadas fbrrnas, ou antes a acquisição dos meios de existencia 
pela realisação dos direitos absolutos; na terceira determina o 
modo de fruição dos direitos, segundo a propriedade é p1:rfeita 
ou imperfeita; na quarta (dois livros) refere os modos cd? con- 
servar os direitos, determinando as condições de violação e os 
meios de reparação. 

A acquisição, uma em si, i! variavel e complexa em seus re- 
sul tdos e diversa no seu modo de realisação. O Codigo Civil 
(art. 4 . O )  admitte essa variabilidade, pois reconhece que, aleim 

1 É curiosa a evo l i i~Ao dos systcin~s relativos ti classificação das dis- 
posições juridic-iw, c2rn iii:itcariu civil. Belime (Philosophie du Droit o,& Cours 
d'Ir~troduclion it la ~cience d i ~  Droit, 4: ed., Paris, 1881, tom. I, cap. XW, 
pag. 517-526); Teixeira de Freitas (Nova Apostilla á censura do S r .  81- 
berto de hfircles de Carvalho, Rio de Janeiro, 1859) ; Vadalh-Papale, Chironi, 
d'Aguanno, Cimbali, etc. 
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dos direitos que derivam tla propria natureza (n.O 1.O), outros 
podem ser adquiritlos por facto e vontade propria, inílepend~~nte- 
mente de cool)eração d'oiitrem (n." %O), ou por facto e vontatle 
propria e de outrem conjunctameiile ( I I . ~ ~ . " ) ,  ou por mero lácto 
e vontade d'oiitrem (n.O kO), ou por mera disposiçáo d;i lei 
(n.' a:). 

TITULO I 

Dos direitos originarios 

Como acabamos de vêr, o Codigo Civil reconliece a existcncia 
dos chamados direitos originarios (ai% &.O, n." 4." ) ;  iniciando a 
doutrina da segunda parte - D a  acquisicáo dos dii.eitos, apparece 
o tit. 1 .O subordinado epigraphe - Dos direitos nrigitiarios. 

Jiilgamos qiie o pi.oc.cdimento do legislador nem se harmonisa 
com o plano do Codigo nem possue uma defeza rasoa\iel, ['elas 
segiiiiilos coiisitieraçcies : 

a) Tratando se da cicqiiisição de direitos não é logico o reconlie- 
cimento dos direitos origiiiarios, porqiie não são adqiiiriilos; csles 
direitos são congenitos, riascem com o liomem; o seu titulo ixside 
na propria personalidade. Demais esses direitos são anteriores 
a todos os homens, cle modo que a sna oriçern e formação não 
dependem da lei. Para que meiicional-os, pois, num codigo 9 

b) Esses direitos escapam a uma classificação methodica; os 
escriptores divergem quando os quereri1 classificar '. Para que 

1 Vac unia divergericis extraordinaria entre os auctores, que tentam 
classificar os direitos naturaes ou absolutou. Vicente Ferrer Nctto I'xiva 
(Elementos de Direito Natwral, Coimbra, 1857, vol. I, parte Ir, sr(~:.  I, $ $  
65-79) corisidcra direitos ~bsolulos: os de liberdade, associaqLo. c I I I ~ ~ , % -  

pcndeiici:~; Dias Fcrreira (Nogiies EUndameltaes cle Philosophia do I )  r( / / o ,  

Coimbr:i, 1864, li$. xvr, pag. 324) rcferc os de liberdade c q)propriac;io; 
Rodrigues de Brito (Philowphia do Direito, Coimbra, 1871, parte 11, 8 273 
e seg.) os de dignidade, liberdade, veracidade, boa reputaçilo, propriedade 
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introdiizir doiitriria tão variavel num codigo, que deve ser inva- 
riavel e permanecer superior a quaesquer discussões tloiitri- 
narias? Com razão votou Alexandre Herculano a siippressão 
d'esta materia na sessão de 26 de novembro de 1860'. Poste- 
riormente o conimentador sr. Dias Ferreira seguiu a rnesma 
esteira, dizendo que a natureza dos direitos originarios se revolta 
contra a sua subordinação a uma classificação do Codigo. Se 
alguma das disposições d'este tit. 1.' se encontrasse numa con- 
stituição politica ou num codigo penal, ainda assim sO seria legi- 
timada se a sua inserção coincidisse com uma epocha ein que 
os direitos naturaes do homem náo fossem devidamente reco- 
nhecidos e respeitados em toda a parte a. 

O sr. visconde de Seabra tentou firmar a sua doutrina com 
as seguintes considerações, que parallelamente criticaremos: 

a) Alguns codigos, Lomo o da Austria (art. i 6 . O ) ,  dispõem 
ideriticamente 3. 

e associação; Franck (Dictionnaa're dea scienceo philosophipes, Parii, 1875; 
Philoeophie du droit c2vi1, Paris, 1886, cap. 11, pag. 9 e seg.) os de iiriola- 
bilidade, liberdade individual, propricdutlc, liberdade de consci :ncia e 
liberdade iriteilcctual ; sr. dr. Callixto (Progrart~ma da primeira cadeira- 
Philosophia do Direito, partc scguilda, VIII) os de existencia, liberdade e 
appropriação. 

Motlernarnente, as escholas mais avanpdas, reconhecendo que o direito 
syrnbolisa sempre uma condição indispensavcl pwa a realisação tle certo 
fim, nzo admittem o abysmo que os auctores classicos cavavani ~bntre os 
dircitos absolutos e os hypotheticos; todos Ós direitos são egualmcnte ab- 
solutos e necessarios, tendo-se em vista a condigo por elles reprehentada. 

1 a 0  Sr. Seabra apresentou, e depois de alguma controversia foi appro- 
vada por todos, á excepção do sr. Herculano, que declarou votava pela siia 
suppressão, o titulo em discuseão (relativo aos direitos origina ri os).^ Actas 
&e sessaes da commissão revisora do Projecto do ~od igo  Civil Portugues, 
Lisboa, 1869, pag. 66. 

2 Dias Ferreira, Codigo Civil Portuguez Annotado, Lisboa, 1870, tom. I, 
pag. 361. 
- 3 Codigo da Austria, art. 16: Tout homme a dea droits innés, qui doivent 
le faire c d e r e r  comme une personnc. L'esclavage et le servage, ainai que 
Z'exercice d'un pouvoir, pi s'y rapporte, sont abolis. Mr. Anthoine de Saint- 
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Entretanto, esse mesmo codigo, no artigo citado, limita-se a 
reconhecer a cxistencia dos direitos natuinaes, sem os c,lassilicar; 
sendo, comtudo, certo que muitos outros codigos, e entre elles 
o codiço de Napoleão, modelo dos codigos rnodernos, nada dis- 
põem. 

Este argumento e reversivo. 
b) Argumentava ainda o sr. visconde de Seabra: ((A inserção 

do tit. 1 . O  15 necessaria para se obedecer ao plano indicado no 
art. 4.O, n.O 1.O, e art. 5.O)) '. 

Nada prova tambem este argumento: e uma pelitio principii; 
elimine-se o art. &.O, embora se conserve o art. 5 . O ;  ambos estes 
artigos dependem da discussão travada. 

c) Mas, continiia o mesmo auctor: ((0 codigo estatue ciitre 
os direitos absolutos o direito de defeza, garantia de todos os 
outros direitos quando lesados)) %. Supprimir, portanto, o tit 1 . O  
corresporide a eliminar lima garantia importante, se não a prin- 
cipal de todos os direitos,- a garantia da defeza (art. 359.O, 
n.O 5.O), isto é, a facultlade de obstar A violação dos direitos 
naturaes e adquiridos (art. 367.O). A importancia d'este direito 
resulta das disposições dos artt. 2 3 G I . O  e 2367.O, cujas dispo- 
sições dificilmente se comprehendem após a eliminação du tilulo 
discutido. 

Não podemos deixar de reconhecer a força d'esta ultima con- 
sideraqão; entretanto, sem grave prejuizo, poderia supprimir-se 
este titulo como pertença do direito natural. 

Joseph, Concordante entre les wdes civils Ctrangers, Paris, 1856, vol. I, 

pag. 3. 
1 Obr. cit,. ibideni. 
8 Ibidem. 
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Das cousas que p6dem ser objecto de apropriação, 
e suas difE'erentes especies, em relagão & natureza 
das mesmas cousas ou das pessoas a quem per- 
tencem. 

h simples inspecção d'esta epigraptie e seus artigos, parece 
trahir-se o plano anteribrmente indicado; em vez de expdr a 
acquisição dos direitos, o legislador refere a iloçáo e divisão de 
cousas, voltando a triologia de Justiniano. 

Esta contradição, porem, não tem razão de ser ;  cffectivamente 
o codigo nZo podaria legislar sobre direitos as cousas, sein pre- 
viamente apresentar a noção e classificação das mesmas cousas. 

Convem tambem advertir que a divisão das cousas, coristante 
da iiiscripção do titulo e.', não e completa; nos artt. 369-382.O 
apparecem outras divisões, que não sO as expressamente men- 
cionadas na referida epigraplie, isto e ,  em ~elação a natureza 
das mesmas cousas ou das pessoas a quem pertencem; a ana- 
lyse do titulo 3 . O  mostra que o legislador considerou as cousas: 

1." emquanto ii sua natureza (371.O, 372.O) ' 

2." emquanto a sua natureza combinada com a acção do ho- 
mem (374.') 

3.O emquanto A disposição da lei (371e0, 37L0, 376.O in-fin.) 
4.O emquarito ás pessoas a quem o seu uso pOde pertencer 

(379.0). 

Art. 369.O Cousa diz-se em direito tudo aqui110 que ca- 
rece de personalidade. 

Neste artigo encontra-se a definição de acousan, exactilmente 
egual a das Institutas l .  Tem sido criticada como negativa; 

I $ 1.0, I .  de rerum did ione,  in princ. 
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mas, todas as que existem, possuem mais oii iiieiios esse de- 
feito '. Eml~ora não seja logicamente vercf;itleira, é certo que 
por ella pbde formar-se um conceito approsimoilu da verdadeira 
noc;ão de ((cousau : no meio dos seres existentes ericoiltra-se o 
liomem dotado de racionabilidade, liberdade e finalidade; tudo o 
que existe, a excepção do homem, e «causa», 110 sentido lato. 

No sentido mais restricto, a palavra ucousa)) indica s6 aquillo, 
que póde prestar ao homem uma utilidade exclusiva e coiisti- 
tuir objecto do direito de propriedade $. 
Em conclus30: ucousaP, no sentido lato,-como genero - é 

tiitlo o que existe a excep~áo do homem; no sentido restricto, 
-como especie - e tudo o que pbde ser objecto da apropriiição 
particiilar. 

Os aiictores francezes e italianos, entre elles Demo1oml)e 
e Pacifici-Mazzoni 4, fixam esta diversidade de extensão com 
termos differeiites: cassas (sentido lato), bens (coiisas no sentido 
restricto) 

Art. 370.0 Podem ser ol-~jecto de apropri:l~;iio todas as 
coiisas que nBo estáo fhra do coiiirnerrio. 

Art. 37i.0 As cousas podem estar fora do conim~ rrio 
por sua natureza ou por disposi.50 da Ici. 

1 Bruschy, Nanua2 do Direito Civil Portugua, Lisboa, 1869, vol. n. liv. 
Ir, parte r, cap. I, secg. Ir, 5 205. 

2 .Na linguagem coiumum, o termo cousn designa todo o objecto corpo- 
reo, qiie existe fora, do homem, seja ou nBo snsceptivel de constituir ma- 
teria de uin direito. Porém, na linguagem juridica, s6 se considera eozisa o 
quv pode ser objecto de direito. A noção juridica de cousa competem dois 
r11 iiicmto.: 1) objecto exterior, que póde ser oousa corporea oii facto do 
hoincm; 2) possibilidade de constituir objecto juridiro.~ Pacifici-Mazzoni, 
Istituzioni di Diritto Civile Italiano, 3.. ed , Firenze, 1881, rol. ir, lih. Ir ,  

tit. 111, n." 120; Cocslho da Rocha, ol~r. cit., $ 76; Briischy, obr. cit , $ 203. 
3 Cours de Code h-apoléon I: Traité de la <Iiatiriciion des biem,  3: ed., 

Paris, 1866, tom. I, cap. I, n.08 8-13. 
4 Obr. cit. ibidem, n.O 120. 
5 Ibidem. 
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Art. 372." Estão f6ra do commrrcio, por sua natureza, 
aquellas que não podem ser possuidas por alguni indi- 
viduo exclusivanicnte; e, por disposição da lei, arluellas 
que a mesma lei declara irreduziveis a propriedade par- 
ticular. 

Art. 373.0 As cousas são immoveis ou moveis. 
Art. 37h.0 Sao immoveis ou naturalmente ou medianle 

a acção do homem.. . 
Art. 375." São iriinioveis por disposiçãÓ.da lei. . . 
Art. 376." Sao riioveis por natureza.. . e por dispo- 

sição da lei. . . 
Art. 379." As cousas, em relação as pessoas, a quem a 

sua propriedade pertence, ou que d'ellas se poden~ livre- 
mente aproveitar, dizem-se publicas, communs i. parti- 
culares. 

Art. 380." São publicas as cousas naturaes oii artifi- 
ciaes, apropriadas ou produzidas pelo estado e corpo- 
rações publicas e mantidas debaiso da sua administração, 
das quaes 6 licito a todos, individual ou collectiv.imente, 
utilisar-se coni as restricções impostas pela lei, ou pelos 
regiilamentos administrativos. 

Art. 381." São coinmuns as  cousas natiiraes ou arti- 
ficiaes, não individualmenle apropriadas, das q iaes só 
6 perrnitlido tirar proveito, guartlados os rcgul;iriientos 
administrativos, aos individuos coiriprchendidos em certa 
circumscripção administrativa, oii que fazem parte de 
certa corporaçáo publica. 

Art. 582." São particulares as cousae, cuja proprie- 
dade pertence a pessoas singulares ou collectivas, e de 
que ningueni póde tirar proveito, senão essas pessoas 
ou outras com seu consentimento. 

Para procedermos methodicamente, necessitamos de completar 
a divisão das cousas indicada pelo codigo; algumas constam ex- 
plicitamente, outras deduzem-se, com rigor logico, de varios 
artigos. 
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i corporeas 
incorporeas 

I 2.0 I susceptiveis de apropriaçáo 
não susceptiveis de apropriacão 

3.0 lfungiveis 
não fungiveis 

4 :  1 principaes 
accessorias 

de situação fixa 
de situação variavel 

divisiveis 
indivisiveis 

1: ] corporeas 
incorporeas 

Coelho da Rocha, Demolombe, e quasi todos os auctores ad- 
mittem esta mesma divisão; as cousas consideradas em si mes- 
mas, diz Coelho da Rocha ', ou são corporeas ou incorporeas: 

1 Obr. cit., 8 77. Laurent, Avant-Projet de Rhision du Code Civil, toin. In, 

liv. Ir, pag. 2, insurge-se contra esta divisão legal. 
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aquellas são as que existem physicamente e se percebem pelos 
sentidos, como um animal, uma casa; mas, como adrnittimos em 
jurisprudencia pessoas moraes, o mesmo praticamos a respeito 
das cousas, suppondo objecto de direito seres incorporeos ou 
moraes, que não existem senão por ficção, como as servidões, 
os direitos, e as accões. 

A doutrina de Coellio da Roclia ainda hoje vigora; i cathe- 
goria das incorporeas pertencem todos os direitos, e, como estes 
não são por sua natureza moveis ou immoveis, fungiveis ou não 
fungiveis, o codigo segiiiu o principio do direito romario, consi- 
derando os direitos moveis on immoveis, frii~giveis ou não fun- 
giveis, conforme o objecto a que estão inherentes fbr move1 ou 
immovel, fungivel ou não fuiigi~el (375.' n.O 2.O, 346.O iii-fin.). 

O direito romario syiillietisnva esta doutrina rio aphorismo 
juridico : qui tendit ad rnobilc esl iriobilis; q111 tendit ad irj~mobile 
est immobil is. 

Em resumo: as causas corporeas são as que têm uma exís- 
tencia material, palpavel e visivel -qziae tangi possunt; incor- 
poreas as que náo possuem nma existencia exterior e que so 
podem ser percebidas pela iiitelligencia - quae tangi non pos- 
sunt I .  

2: 1 não susceptiveis de apropriacão 
suscepl~ceis de apropriação 

Cousas susceptiveis de apropriação dizem-se assim as que 
estão dentro do commercio (310.O); náo siisceptiveis de apro- 
priaçáo as que estão fbra do commercio. As cousas porleni estar 
fora do commercio, por naliireza ou por clisposição da lei rstão 
fora do commercio por natureza as que, naturalmenle, niio podem 
ser possuidas por algum individao euclusivarnente, como cs dons 
grat.uitos, o mar, etc. ; -por disposição da lei as que a iiicsiiia 
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lei declara irreduzireis a propriedade particular, por ex. : o 
terreno destinado a nrria ponte, etc. (371.O, 372.O). 

De~emos obser~ar  que a distiiicção entre coiisas situadas fbra 
e dentro do commercio, por natureza, não e absoluta; na ver- 
dade, qualquer industrial pode apropriar-se de certa quantidade 
de agua do mar, introduzindo na circular,ão commercial lima 
coiisa que se diria fora do commercio, por natureza. Essa dis- 
tincção e ,  porem, sempre verdadeira, se tomarmos o objecto na 
sua totalidade. 

As qiie estão fora do commercio por disposição da lei, ou são 
tlestiiiatlas ao ixso de todos, como as estradas, ou representam 
unia utilidade geral, sem qualquer têr, todavia, direito de tisar 
d'ellns, como, por ex. : os edificios publicas. Esta ultima distincção 
e admi tlida por muitos jurisconsul tos. 

,. , I funqiveis 
não fungiveis 

Cousas fungiveis são as que se consomem com o primeiro 
iiso, ou, como diz Coelho da Rocha, aqiiellas das quaes se não 
pbde usar, sem se consumirem, ou ao menos, sem llies alterar 
a iiatureza : taes são ordinariamente as que constam de numero, 
peso e medida, por ex.: o vinho, o trigo'. Káo fungiveis são 
as que se não consomem com o primeiro uso a que são desti- 
nadas, ou, como define o citado aiictor, aquellas de que se pbde 
usar sem se consumirem, como os animaes, os predios'. 

Enil~ora esta divisão, qiie fundamentava a distincção entre 
os cor] tractos de mutuo e coinmodti to (1807."), seja admittida por 
riliiitos coùigos modernos, é certo que os civilistas mais impor- 
tantes localisam a distinccão entre cousas fungiveis e não fungiveis 
na possibilidade de serem substiluidas por outras, possibilillade 
que é determinada pela intenção dos pactuantes. 

1 Obr. cit., 8 81. 
2 Ibidem. 



Demolombe ', orientado por estes principias, considera fungi- 
veis as cousas que pbdem ser, identica e exactamente, siibsti- 
tuidas por outras: qzcartcm una altm.iw vice fungilur; não fungi- 
veis, as qixe se consideram ein si mesmas, no sei1 corpo, r a sua 
indiçidualidade, e que náo podem, por isso, ser siibstituidas por 
outras. Tem-se dito, pondera o commentador do Codigo de Na- 
poleão, que cousas fungiveis são as que se coiisornem com o 
primeiro uso; entretanto, essa asserçáo e o r e ~ u l t ~ ~ d o  d'iim I con- 
fusão iiiexacta. Certamente as cousas, qiie se coiisontem :om o 
primeiro uso, são naturalmente susceptiveis de ser siibstituidas 
por outras; porisso se consideram fungiieis, isto e ,  a parte que 
as recebe póde libertar-se da obrigar,áo, reslituiiido oiitias da 
mesma especie e qualidade. Mas, não se concliia, preci~iitada- 
mente, que só as cousas que se consomem com o primei .o uso 
são furigiveis; pois algumas lia que se não consoinein com tal 
uso e são. todavia, fungiveis, emquanto que oiitras, capaLes de 
serem corisumidas com o primeiro uso, podem apresentar-se não 
fungiveis. 

Coelho da RochaP viu esta mesma doutri~ia; depois de apre- 
sentar a noção tradicional, que acima referimos, adverte, em nota, 
que semelhante distincçáo não e tão exacta que possa servir de 
base a todas as conclus0es jriridicas; pois, muitas vezes, coisas 
que se consomem pelo uso, são reputadas nas leis, ou nas con- 
venções oii testamentos, conio não furigiveis e vice-versa. O essen- 
cial da distincção consiste antes em ser uma cousa considerada 
para o fim de que se tracta, ou como delwn~inada e individual 
(in specie na phrase do Direito Romano) e, portanto, insubstituivel 
por outra; ou como a rnesnaa em especie (in genere), e, nesse caso, 
substituivel por outra da niesma quantidade e qualidade. 

Para esclarecimerito da doutrina respigamos nos dois aiictores 
citados alguns exemplos. 

O dinheiro e fungivel, se e emprestado para se gastar; e não 

1 Obr. cit , cap. r, secg. 11, n.OS 42-46. 
Obr. cit., 5 81, nota. 
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fungivel, quando o seja com a obrigação de serem restituidas as 
mesmas moedas. 

O vinlio fungivel; mas, se o tclstador legar o vinho qiic esta 
em certo tonel, equivale a n2o fiiiigivel, porque o herdeiro deve 
dar aquelle ilitli\idualnir~ite: vice-versa, se o testador deixar in- 
determinadamente iirri cavallo, 11ma casa, o herdeiro satisfaz, 
entregando uriia qualquer do niesmo genero; e assim vem a 
applicar-se a urna cousn ~ i ao  furigivel os effeitos das fungiveis 1. 

Um livreiro, rião tendo rio seu estabelecimerito exemplares de 
cerla obra para salisfazer uin freguez, mandou-os pedir empres- 
latlos a um sei1 collega, comprornettendo-se a restituir-lhe egiial 
nuniero de exemplares da mesma obra e edição. Nesta hypo- 
tliese, os livros, qiie se náo consomem naturalmente com o pri- 
meiro uso e que, posisso, na vigeiieiri da antiga doutrina, deveriam 
pertencer i s  coiisas iiio fiitigiveis, sáo todavia cousas fungiveis. 

Um jogador pede para marcar ao jogo algumas moedas com 
a obriga(;ão de as restituir, as proprias e não outras. Assim as 
niocdas, cousas fungiveis pela antiga distincção, são entretanto 
fungiveis 2. 

D'este modo comprehende-se, de sobejo, a divisão das cousas 
fungiveis e não fungiveis3, divisão que foi acceita pelas Orde- 
naçóes (liv. iv ,  tit. 53.") e Codigo Civil (1506.@, 1507.O, i540.O, 
1Ci33.OY 1G36.OY 1637.O, 2209.0)1. 

principcses 
accessorias 

Ilrincipaes s40 as cuiisas que tem uma existencia propria e 

1 Coelho da Rocha. ibidem. 
2 Demolorr~l~r, loc. cit., 11.0 46. 
3 Pacifici-Mtlzzoni (obr. cit., 11.O 121, pag. 189-191) dmitte esta doiitii ia, 

que lucidatrieute desenvolve. Briischy, obr. rit., 209.0; Laureut, Pri~il I 1 . 
de Droit Civil Français, Paris-Bruxelles, 1676, vol. xvxrr, n.O 390, pa;. 4 I i .  

4 Ord., liv. IV, tit. 53, $ 1.0 
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independente, ou, como diz Coelho da Rocha, as que existem 
por si e para si. Não priiicipaes ou accessorias, tambem desi- 
gnadas pel-tentas, são aqiiellas cuja existencia depende da prin- 
cipal, ou, como explica o mcsrno aiictor, são aquellas que estão 
exteriormente unidas a principal, ou seja pela natureza, como 
a alluviáo, o feto, os fructos; ou pela vontade do homem, 
com o firn de as fazer servir ao uso perpetuo da principal, como 
os animaes e ferramentas de lavoura, a respeito dos pi-edios 
rusticos !. 

A respeito das relações entre o principal e accessorio domina 
a regra expressa no aphorismo romano: accesso~~iztm sequitur 
prinçipule, ou mais exactamente, accessio ceda1 prznctpnli $. Esta 
regra, fecunda de importantes corollarios, e que se encontra 
frequentemente applicada nos artigos do codigo, desdobra-se 
nestas duas proposições : 

1." o accessorio assume a natureza especial do principal; 
2: o accessorio pertence ao dono do principal (401.O, 2290.O, 

229i,O, 2292.O, 2304.O, 2306.O, 2345.O) 3. 

5 . O  1 de siiuqão f i a  
de situacáo variavel 

Cousas de situação fixa são as que têm uma localisação deter- 
minada, como as immoveis; as que não possuem semelhante 
loçalisação denominam-se cousas de situação variavel. Na pri- 
meira çathegoria conipreliendem-se os immo~eis corpoi,co,s, e 
todos os direitos que a elles se referem. n';i realidade, os direitos, 
embora sejam incorporeos, - ~hullo loco conlinet/tnr -- não se con- 
cebem cornpletanieiite desligados dos objectos a que se rcferem, 

1 Coelho da Rocha, obi. cit., $ 8 2 . O ;  Demolombe, obr. e loc. cit., n.mt 
63-54. 
. 2 L. 19, 8 13, D. de auro, argaato, mundo, etc. 

3 Bruschy, obr. cit., 3 211 ; Pacifici-Mazzoni, obr. c i t ,  n.O 121, pag. 193. 
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onde se determinam, como diz Potliier ; porisso seguem a con- 
dição do objecto correlativo. 

Os moveis corporeos e os direitos respectivcs ri20 têm sitiiaç.ão 
fixa; basta attender-se a que são suscepti~eis de ser transpor- 
tados d'um para outro logar. 

D'estas considerações deduzem os auctores$, que as cousas de 
situaçáo fixa sao regidas pelo costunie do logar em que se en- 
contram, ao passo que as outras são reguladas pela lei do tlomi- 
cilio da pessoa a que pertencem-mobilia sequuntzir personatn. 

Estes principias encontram-se applicados no codigo civil (art. 
2 i . O )  e codigo do processo civil (arlt. i6.O, 41.O, $ 3.'). 

6.' 1 divisiveis 
indivisiveis 

Divisiveis são as cousas que podem repartir-se em partes 
reaes e distirictas por varios iridividuos, sem se lhes alternar o 
valor. Indivisiveis as que não podem reparlir-se, ou porque a 
sua natureza se oppóe a semelhante partição, ou pela diminiiição 
do valor proprio (art. 2445.O). 

A divisibilidade ou indivisibilidade de qualquer objecto resulta 
da propria natureza ou da convenção: assim, um Raphael e in- 
divisivel por natureza; um predio, comprado por varios indivi- 
duos, sob a condição de não ser dividido, e indivisivel por con- 
venção; o diamante Gran-Mogol e indi~isivel, porque o seu valor 
diminuiria sensi~elmerite. 

Esta doutrina e intlispetisavel para a comprehensão dos artt. 
1463.O, 141h.o, 4566.O e $ uri., 2149.O e "283.O 3. 

1 Pothier, Oeuvrea de Pothi~r, Bmxeiies, 1830, tom. IV; Traitd de la com- 
nunautd, part. I ,  cap. 11, 8 2.8, n . O S  66 e seg., psg. 41 e seg. 

2 Demolombe, obr. e loc. cit., n.0 58. 
3 Ibid., ibid., n . O 1  55-61. 

2 
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ímoveis 1 propr. dictos por natureza 
se?noventes I por disposicão da lei 

por natweza absolzctan~ente 
pela acção do hmm relat içamente 
por disposição da lei 

Esta divisáo (artt. 373.O-378.O) era coiihecicla dos nossos an- 
tigos jiirisconsultos l. 

Moveis são as cousas que podem transportar-se de uni logar 
para oiitro; quer por si mesmas, coino os anin~aes, a que por 
isso se da o nome de semoventes; quer por meio de força ex- 
tranlia, como os seres inanimados. 

~Ioveis, por natureza, são as cousas moveis, por virtude da sua 
propria organização; moveis, por disposição da lei, são as que a 
lei declara iiioveis (art. 316.O). 

Moveis, propriamente dictas, denominam-se assim as que ne- 
cessitam de esforço extranho para se moverem; semoventes as 
que se movem por si mesmas. 

Im~iioveis são as cousas que não podem transportar-se d'um 
loçar para outro, sem alteracá0 da sua natureza - imrnobiles sunt 
quae, cxira co~.rzlptionem, de loco in loczlm moveri ncqutunt; as 
immoveis podem sel-o por natureza, se essa inipossibilitlade re- 
sulta da mesnla natureza, como um preclio rustico; pela acção do 
tiomem, se resulta da actividade humana, como as partes constitu- 
tivas d'um predio, pedra, argamassa, taboado: etc. (art. 37'1.O); por 
disposição ila lei, se é a lei quem as declara immoveis (art. 315.'). 

É immovel absolutamente o solo; relativamente, um piaediour- 
bano, porque, embora seja immovel na sua totalidade, e move1 
nos seus materiaes 

1 Pereira e Sousa, ' ~ r imei rae  Linhas sobre o Proe~sso Cz'vzl, Lisboa, 
tom. 111, not. 790 ao § cccxcrx; Coelho da Rocha, obr. cit., $3  78."-80.O 

2 Deiiioloinbc, obr. i:it., n.O1 95 c seg.; Laurent, obr. cit., tom. v, n.OS 406 
e scg. 
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Esta divisão e de grande importancia, especialmente para o 
effeito da prescripção; k a base da differença entre alguns con- 
tractos e dos clireitos do marido sobre os bens do casal. Assim: 

4 )  A prescripção, conforme versa sobre moveis ou immoveis, 
varia: a) qiianlo ao praso, que oscilla entre cinco e trinta annos 
para os imnioveis (artt. 5-Lk.'-8331.O), e entre tres e dez annos 
(art. 53"L0) para os nioveis; b)  quanto h publicidade, que é exi- 
gida na prescripção irnmobiliaria, (nrtt. 51 7.'-531 .O), sendo dis- 
pensada na prescripçáo dos m o ~ e i s  (art. 532.O); c) quant) ao 
titulo, que, presuniindo-se na prescripção dos moveis (art. 531.' 
$ UI~. ) ,  deve ser provado na prescripçáo immobiliaria (artt. 5i8.OY 
3 1 9 . O ) .  

2) O penhor e a Iiypotlieca são egualmente garantias de lima 
d i~ ida  jartt. 833.O, 888.'); entrctanto o peiilior versa sobre coiisas 
moveis (art. 836.O) e a hypotheca sobre iinmo\eis (art. 889.O). 

No arrendamento e no aluguer ha a coiicessáo da fruiçáo .de 
uma cousa, mediante certa retribiiiçáo (art. i595.O); todavia o 

-c hrrend;imento recae sobre immo~eis e o aluguer sobre moveis 
(ai t. I59G.O). 

3) O mnriclo pbde dispor livremente, sem consentiinento da 
mulher, (10s beiis do casal, desde qiie os ii8o allieie por contr:icto 
gratuito, licaiido sbmente resporisavel pelo seu valor, que serA 
levado em conta na sua meação, quando se prove que os alheou 
seni beneficio para o casal (art. 4118.O); entretanto sO pbde alliear 
os bens iinmobiliarios mediante previo conscntimento da mulher 
(art. 11  19.O). 

Em relação as pessoas a quem a propriedade das cousas p6de 
pertencer, estas são publicas, communs e particulares. 

Cousas publicas s30 aquellas de que todos, individual ou collecti- 
vaniente, se podem utilisar sem que a sua propriedade perleriça 
exclusivamente a ninguem (art. 386.O). Communs são aqiiellas . . 
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cuja propriedade não pertence a ninguem em particular, mas 
cujo iiso e de todos os habitantes d'uma certa circumscripçáo 
territorial (art. 381.9). Particulares, aquellas que constituem o 
patrirrionio dos cidadãos, que pertencem a uma determinada 
pessoa individual ou collectiva, sem qiie outro possa d'ella: tirar 
proveito, independentemente de auctorização p r e ~ i a  (art. C.82.O). 

As coiisas publicas distinguem-se das cornmuns, emqiianto: 
a) o uso d'aquellas pertence a todo e qi~alqiler individuo, embora 
a sua propriedade não perteri~a excliisivamente a ningriein, e o 
uso d'estas kierterice, eiii geral, aos habitantes de deterininada 
circumscripção territorial (niunicipio, parociiia, etc.); b) as publicas 
estão sob a gerencia directa do governo, as cornmuns sáo fisca- 
lizadas pelas diversas corporaçóes administrativas (camarii muni- 
cipal, junta de parochia, etc.), embora umas e outras sejam re- 
guladas pelo tlireito administrativo. 

As cousas parliculares tambem se distinguem das publicas e 
communs; porque: a) est;is duas ultimas categorias de cousas 
não entram no quadro do direito civil, onde se encontram as 
particulares; b) as piiblicas e commuris esláo fora do conimercio, 
não pbdem sep objecto ( \e  apropriayáo (artt. '370.' e seg.), e as 
particulares, náo estando fhra do commercio, podem ser livre- 
mente apropriadas. 

l? bastante diversa a doulrina do direito romano I ,  tlo nosso 
direito antigo % mesmo a dos mais importantes codigos mo- 

1 No direito romano ligava-se Ps cousas communs o sentido de-couaas 
não ompadaa e sei,! tlo~lo. Convkm observar, diz \TTodon (Le d~o,'t des e a w  
et de9 coztrs d'eau, Uruxclles, 1874, liv. I, tit. I, n.0 1.) que em tlireito ro- 
mano denoiniuavarn-se cousas coiiiinuus, ou res nullius, as cousas de natureza 
particular abandonadas it apropriaç80 do primeiro occupante. 

Coelho da Rocha (obr. cit., $$  86.0-89.0) divide os bens (cousas em seii- 
tido restricto), quanto d pessoa que os possue, em-nacwnues (§  86.0), 
que pertencem ao estado ou nação;-municipaes (5 87.O), os bem cuja pro- 
priedade pertence aos povos d'um concelho ou 1nunicipio;-dr estabeleci- 
mntospblicos (§ 88.O), os bcnu de egrejas, mosteiros, hospitaes, ctc., gerC- 
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dernos i sobre este assumpto; como observa o sr. dr. Assis Tei- 
xeirn a classe das cotisas cominuns não e expressamente admit- 
tida nas outras legislaç.ões, e foi inlrotluzida no nosso codi5 'O , em 
virtude dos trabalhos de Alexaridre IIerculano. 

8rt .  374.0 Sáo immoveis, ou natriralmcnte ou mediante 
a acfáo do Iio!iii?m, os predios rusticos e urbanos. 

unic.0. Por predio rnstico entende-se o solo ou ter- 
rcrio, e por predio urbano rlualquer edifirio incorporado 
i10 solo 3. 

Coml~roliende-se facilmente que os predios rusticos e todos os 
seus eleinentos constitiitivos são immoveis por natureza; não 
podem de forma algiiina ser transportados de um para oiitro 
logar 0 s  predios urbanos são iinmo~eis por connexão, em vir- 
tude do principio : nccessoriztm srqtiittrr princzjale 5; esta especie 
de ímmohilizaçilo coristittiia iirn principio geral em direito ro- 
mano : omne quod solo ir~acdificntur, solo cedit 6. Certamente. os 
rnn t i~ r i ; i c~s  tle qiie se fcirmn o pretlio urbano, incorporados no 
solo, purdein rio momento da iricorporaçáo a individualitlade 
propria; não se altera siinplesmente a sua substancia, juriclicli- 

mente privilegiados; - dos particulares ( E  89.0), os que constituem objecto 
principal do direito civil. 

1 Na lcgislayilo franceza ha as cousns das coininunas, que em nada se 
parecem com as cousas communs do codiq-o civil 1)ortugucz. 

2 Agwjca, Coimbra, 1876, cap. I, ri." 16, pag. 59; n.O 11, pag. 59 e seg.; 
n.O 13, pag. 67. 

3 Codigo de Napoleão, artt. 517.0,518.0; - Avant-Projet, artt. 557.0,658.0; 
- Cadigo Itali:~no, artt. 407.0, 408."; - Codigo Hespmhol, art. 334.8; - 
Cof ligo tl:t\ I)t~:ts Sicilias, artt. 440.0-442.0;- Codigo Austriaco,utrtt. 293.0, 

I 291.0, 2 9 i . o ;  - Codigo Parmense, artt. 371.0-373.0; -Codigo da Sardenha, 
artt. 398.0-400.0;- Codigo Estense, artt. 405.0-407.0; - Codigo do Cantão 
Ticino, artt. 169.0 e 170.O 

4 I>ernoloinbe, loc. cit., n .047  e 98; Pacifici-Mazzoni, loc. cit., n.O 122; 
Laurent, loc. cit., n.O 406. 

5 L. 19, 5 13.0, D. de alrro, argato, naundo, etc. 
6 5 29.0, L, tit. I, de remm divisione. 
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mente extingue-se : extinctne res *, dizia Justiniano ; náo existem 
j á  como materiaes distinctos do solo com que se confundiram. 
O solo pelo seu poder de attracção e assimilac.50 absorveu os na 
sua ~~ibslnricia, transformando-os em partes inlegraiites3. 

D'esta doutriria deduzem os commc~it;itlores e eritrt! ellr s De- 
molombe corollarios importantes perlei taineiile Iiarmoilicoi com 
a nossa legislação civil: 

1 . O  Os niateriaes empregados na constriicçáo de urii e#lificio, 
todas as construcçúes, qiialqiier que seja a siia niateria, forma e 
destino, são immoveis por coriiiex5o; 

2." O edificio construido fica seii(lo inimovel por coiiiie~5(,; 
pouco importa, pois, que um proprietai.ii, (1)  etlifirjiic erri lerreno 
proprio com materiaes allieios, bj  ou iiiii  terceiro em terreno 
alheio com materiaes proprios. Nest;is (luas Iiypotlieses devem 
observar-se as prescril~qóes relativas ii accessáo iiiiuiobiliaria (artt. 
230(1.0-2308.0), isto e ,  a) o que construiii ein terreno proprio com 
materiaes pertencentes a outrem, adquirir3 os dictos miiteriaes 
pagando o valor d'elles, além das perdas e damnos (art. 1304.O); 
b) o que constriiiu em terreno allieio, com ~iiateriaes proprios, 
ficara diversamente obrigado, consoautc 4 )  possuir o terreno 
alheio em proprio nome, com boa fé e justo titulo, 2) o11 de ma 
fk. Na I) hypotliese, a) se o valor da construcç30 der ao predio 
maior valor do que possiii;~ anteriorinente, o vertfadeiro ~ l u i l o  só 
haverh o valor que o predio tirilia, antes das dictas obras, ou ao 
tempo da evicçáo, conforme preferir (art. 2306.O $ 1.') ; b )  se o 
valor dado fdr egual, haverá licitação entre o antigo dono e o 
auctor da construcção, nos termos do art. 2801.O (art. 2306.O 

1 aSi [tamen] alicnam purpuram vestimento suo quis intexuerit: lice- 
preciosior sit purpura, tarneii acccssionis vice cedit vestimento: et qu 
dorninus fuit purpurae. adversus eiun, qui subripuit, habtt furto actioncn 
ct  coiiditioncm. . .; nam exti~lctae res .  . . u 8 26.", I., tit. I, de rerum diz'iãionc 

2 Dcrnoloiribe, ibid., n.O 102; Pacifici-lIazzoni, ibid., n.O 122; Laurenr 
ibid., n . O  408. 

3 Ibid., ibid., n.O 103. 
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$ 2."); c) se  o valor dado fôr menor, a construcção ficara per- 
tencendo ao dono do terreno, com a obrigaçao de iridemni~ar o 
auctor das obras do valor qiie tiverem ao tempo da evicqáo (art. 
23M.O 5 3."). Na 2) liypotliese, o dono do terreno poderi rxigir 
que as obras sejam desfeitas e o terreno restituido ao sei1 pri- 
mitivo estado, li custa do auctor d'ellas; porkni. se o d(,i o do 
terreno preferir ficar com as obras, poderi fazel-o, pagaric'n ao 
aiictor d'dlas o valor que tiverem nesse tempo, ou o dos ma- 
teriaes e trabalho eml)regado ncllas, como preferir (art. 230i.0). 

3." Siiblala causa iollitur eficttu: se a irniriobilização resulta 
da incorpor;lçZo tle certos moreis no solo, deve desrip1ia:ecer 
com a separaçáo dos mesmos moveis. Por isso, dcsile qiie o etli- 
ficio 6 demolido, os materiaes desaggregados são conhiderados 
moveis. Isto e muito importante, como se deduz do seguinte 
exemplo : constriie-se um predio com materiaes d'outro previa- 
mente demolido; o proprietario morre, e no seu testamento dispõe 
dos nioveis a favor de Antonio e dos immoveis em beneficio de 
José 

Comprehende-se assim o alcaiice d'este corollario. 
4." Nem sempre os niateriaes, depois de desaggregados, ficam 

na cathegoria dos mo~e i s ;  se o proprietario os retira 1)i.oviso- 
riamente, disposto a empregal-os de novo. permanecem immcneis; 
por ex.: a demolição d'unia coiisideravel zona de parede para 
abrir algumas portas. Os materiaes, provisoriamente desligados 
do predio iirùano, que devem ser repostos em seguida ao levanta- 
mento dos pilares, não sahem da categoria dos immoveis. 

Ja assim dispunha o direito romano: eu, quae ex aedificio 
htracta szlnt, ut reponantur, aedifini sunt. . . ¶. 

No nosso direito antigo discutiu-se com afan as caracteristicas 
differenciaes do predio rusfico e urbano3. Appareceram varios 

1 Auct. cit., ibid., n.O 106. 
2 L. 17, 8 10.0, D. de act. empl. ctvend. 
3 Coelho da Rocha, obr. cit., $ 79.0 
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criterios para distinguir os predios rusticos dos urbanos : a) uns 
attendiam a sua situaçáo e chamavam-lhes urbanos ou rusticos, 
confornie estavam na cidade ou no campo; b) outros attendiam 
ao deslino; urbanos, diz Coelho (Ia Rocha, s3o os edificios desti- 
nados para a habitação, ou ainda para recreio, como os jardins; 
rusticos, todos os outros, ainda mesmo os edificios, se são desti- 
nados para a cultura, como os celleiros, os moinhos, etc. 

Ambos estes criterios eram imperfeitos. O codigo, definindo 
os termos controversos, terminou a questão antiga fazendo surgir 
ainda assim algumas duvidas. 

Segundo o codigo civil predio rustico e o solo ou terreno; 
predio urbano, qualquer edificio incorporado no solo. 

Vejamos como a applicação d'esta doutrina ainda suscita duvidas: 
Um individuo fallece deixando em seu testamento a Antonio os , , 

predios rusticos e a Adelino os predios urbanos ; apparece, porem, 
na herança uma casa com jardim; como fazer a divisão? DeverA 
ser a casa para Adelirio e o jardim para Antonio? De modo 
algum; attendendo a que o accessorio segue o principal, a que 
a casa tem maior valor do que o jardim, a herança pertence a 
Adelino, como herdeiro do predio urbano, por hypothese o prin- 
cipal. 

Convem observar que se reputam immoveis por natureza e me- 
diante a acção do homem, os edificios de estufa ou granel, e bem 
assim os moinhos de agua, de vento e suas pretenças, porque 
estão fixados, incorporados no solo, e a lei não distingue entre 
edificio para habitação, e edificio para outro fim I. 

Art. 375.. São immoveis por disposição da lei : 
i." Os productos e partes integrantes dos predios rus- 

ticos e as partes integrantes doa predios urbanos, que 
não podem ser separadas sem prejuizo do serviço util 

1 Direito, an. xv~r, n." 1, pag. 15; Boletim dos Tkbunaes, an. vxr, n.O 265, 
pag. 40; Accordãos do Supremo T&bunal de Juatiqa, de 18 de agosto de 1891, 
e da IZelação do Porto, de 25 de julho de 1882. 
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que devem prestar, salvo sendo distrahidas pelo proprio 
dono do predio; 

2.0 Os direitos inherentes aos immoveis mencionados 
no artigo piccedente; 

3.0 Os fundos con.olidados, que se acharem irrimobi- 
lizados perpetna ou teniporariamente. 

$ unico. O disposto n'este artigo não exclue as immo- 
bilizaçòes dccreladas por lei especial para certos e deter- 
minados fins 1. 

N . O  4.O-A proposilo d'este numero do art. 375.O ventilam-se 
qiiestões importantes a que nos referiremos separadamente. 
Convem começar pela noçáo de produclos e fructos. 

1) I'roductos, no sentido juridico, sáo as utilidades directa ou 
iildircctamente tiradas de uma cousa, independentemente da alte- 
raç3o tla sua suhstaiicia; são prodiictos a hulha, pedra, nietal, 
etc. Fructos são as utilidades especiaes, que se tiram da t.oisa, 
sem altera~50 da sua silbstancia, e portanto susceptiveis tle se 
renovarerri aiinualmente. Os productos e fruclos estão n'iima re- 
lação tle genero para especie9. 

E ccrto que os productos e fructos emquanto ligados A coisa 
que os origina são immoveis; a sua corinexão coin a coisa im- 
move1 inimobilisa-os pelo principio : accessorizlrn sequitltr przn- 
cipale; alem de que a lei os declara immoveis: fructus petule12tes 
pars fundi eidentur 3. 

Mas, desde que os productos dos predios rusticos estáo des- 
aggregados das coisas respectivas, continuarão a ser immoveis? 

1 Cod. de Napol., artt. 519.0, 520.0, 522 0-524.0, 526.0; - A.-Proj , artt. 
660.0, 564.0, 565.0, 567.0;-Cod. Ital., artt. 409.0, 411.0-415.0; - Cod. Hesp., 
art 334.0;-Cod. das I). Sicil., artt. 443.O, 445.0-449.n;-Cod. Ausb., artt. 
29'3.e-298.0; - Cod, Parm., artt. 374.0, 376.0 377.0, 381.O ; - Cod. da Sard., 
a~ t t .  400.0, 401.0, 403.0406.0;- Cod. Estens., artt. 408.0,410.0-414.O; - Cod. 
do Cant. Ticino, artt. 170.0, 171.0, 173.O 

2 Demolombe, obr. e loc. cit., n.Oq29 e seg.; Laurent, loc. cit., n.OS 419 
e eeg. 

3 L. 44, D. de rei vs'ndicdione. 
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Esta questão tem sido discutida pelos commentadores fraricezes, 
a proposito do codigo de Napolcão (art. ;;">).O) 1. 

Se atteridermos ligeiramente h rerlacçáo do artigo e seu numero, 
jiilgaremos que o elemcnto grarnmatical defende a maxim i gene- 
ralidade, abibançeiido as duas hypolheses, pelo principio trbi lex 
non distittyuit. .  . H~jeilamos, porem, essa soluçáo contraria ao 
espirito da lei, e a oulros loçares parallelos: 

a) A causa da imrnobilizaçáo dos productos aggregados k a sua 
iricorporaçáo no solo, incdiante a sua iiniáo A coisa immovel ; mas, 
pela desaggregação, desappareceu semell~ante i~icorporaçã~); logo, 
deve tamliem desapparccer esse cffcito -- a immobilizaqão dos 
protluctos : sublalu causa. . . 

6)  O art. 4 ' 3 f i . O  do cotligo civil coiifirrna esta cloiitrina. O pos- 
suidor de boa Se faz seus os fi~ilctos riatiii.;~es e ind~istriaes co- 
lhidos, desaggregados: não seçiicm, portanto, a condiçáo tla coisa 
,que os produziu, corno seguiriam, se fossem da mesma natureza; 
ao contrario, a coisa passa para n proprietario e os productos 
desaggregadoa para o possiiidor. Não succederia assim se os 
fructos estivessein pcnderltes, isto e, açgregados; ii'esse caso 
pertenceria a coisa ao proprietario e dividir-se-liiam os fructos 
em partes, qiie re~ertei~iam em liericficio do propi.ietario e do 
possuidor; nos termos do artigo, porkm, atlende-se A inimobili- 
zação dos fructos ainda aççregados e ao tr~aballio do possuidor 
de boa fb (art. 4 D . F j . O ) .  

c) O art. 52O.O do codigo francez confirma esta mesma dou- 
trina 2. 

I'otlemos, pois, concliiir que são immo~eis os producios em- 
quanto aggregados a coisa qiie os prodiiziii 3. Não se consideram 

Demolombc, loc. c i t ,  n . O S  108 e seg.; Laurent, loc. cit., n.OS 419 e seg. 
2 Art. 520.0-Les récoltes pendantes par les raches, e t  les fiuits des 

arbres non encore recubillis, sont pareillemexit immeubles. - Dès que les 
grains sont coupP.s et  lcs fruits d é t a ~ h ~ s ,  quoique non eril&v8s, ils sont 
meub1es.-Si une partie seulement de la récolte est coupke, cette partie 
seule est nieuble. Demoloinbe, loc. cit., ibid.; Laurent, loc. cit., ibid. 

3 Demolombe, ibid.; Laurent, ibid. 



AO CODIGO CIVIL PORTUGUEZ 27 

immoveis por disposição da lei as rendas ou productos dos predios 
urbanos, porqiie tèm apenas ligação jiiridica com os predios a 
que respeitam 

11) Para que se comprehencla o filial do artigo necessitamos de 
definir parles conaponentes e pcirtps integrantes. 1'ul.les componentes 
6 tiido qiie constitue a esseucia o11 substancia de um predio; 
aqiiillo sem o qiie certo predio niio se pbde iioi-rn;rltiierite con- 
ceber, ou existir; sáo partes coml~onentes d'iim piaedio riistico 
as sul)stancias que o coristiluem, a silica, a argila, etc., e cie um 
pretlio urbaiio tudo quaiito i: iiecessario pai-a a sua formaçáo, 
tecto, portas, janellas, etc. Partes irrtegrat~ícs sáo todas ;iq~iellas 
cois;)s, que, não seiido ricccksai-ias para a esistriicia de urn 13 .e~lio, 
todavia d'el!e fazem parte, por voritade do proprietario, qiic Ili'as 
junta para d'alii aufei-ir maior nuriiero de utilidades; são partes 
iiitegrciiites os moveis e todos os oiilros accessorios postos ao 
serviço do ~)i.incipal, com certa periiiariencia e para meltior satis- 
fazer ao fim respectivo, como bois, instrumentos de Ialoura, 
inezas, etc. 2. 

Coiitra esta doii1riri:i insurge-se o sr. Dias Ferreira : «são partes 
integrantes dos predios Urbanos, diz esse auctor, todas as que 

1 Considera-se movel o córte das arvores e a tirada da cortiça em pcriodos 
regulares, porque se assemelham colheita dos fructos, e bem assiin a ex- 
tração de pedras da pedreira, porque se alienam separadaniente do im- 
movel, com a differenpa de que neste caso póde oppôr-se o credor hypothe- 
oario se com isso ficarem diminuidas as  suas seguranqas, porque se lhe 
distrahe parte do immovol, e n'aquelles não, por se tractar de fructos. Ca- 
recem, poiérn, de registo estes contractos quando tiverem a natureza de 
venda, ou rrieumo de arreridamento nos casos doe artt. 949.0 2 . O  1 i . O  6.0 e 
1622.O, como se tem julgado com relaçáo 4 cortiça. Revista de Legisla~ão e 
Jurlspmdencia, su. VI, n." 281, pag. 332; Boletim dos Tribunaes, an. YII, 

n.O 278, pag. 245; d c \ ~ o i  11:ios da. Relação de Lisboa, de 10 de fevereiro dc 
1872 e do S7~premo i'] r l i / ~ i r c l l  de Jtutiça, de 26 de janeiro de 1892; Dias Fer- 
reira, obr. cit., seyunda cdição, pag. 265. 

2 Demolombe, obr. cit., n.uq79 e seg. : praecip. 284 e seg ; ~anicint ,  obr. 
cit., n.08 433 e seg. 
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não podein ser separadas, sem prejuizo do serviço util que devem 
prestar, como portas, janellas, etc. 

N3o podeinos concordar com esta eiiiiumeraç5o das partes in- 
tegrantes, pelas razóes subseqiientes : 

a) As portas e as janellas d'uma casa são partes componc:ntes 
ou constitutivas, e não partes integrantes; no actual estado da 
civilisação ri30 se concebe uma casa sem portas e janellirs; 

b) Na liypo!hese sultentada pelo commeritatlor citado, Iiaveria 
dois artigos, 374.' e 375.', legislaiido sobre o mesmo assufiipto: 
sobre os predios rusticos ; o art. 374.O refere-se aos predios rus- 
ticos de moilo directo e o art. 375.O a elles se referiria tambem, 
embora indii-ectamcrite. 

Continiia o mesmo auctor: <os insti~unieritos de In~oiir ;~,  os 
aniniaes destinados 3 euplor;ic,áo, as senienles fornecidas ao arren- 
datario, os nnimaes tlomesticos que o ftiritlo cria, e todos os iiten- 
silios destiriados B ciillur~a, m:il potlcni coribiderar-se como partes 
integrantes dos l)i,edios rio sentido do ri.' 1.O %). Argumenta com a 
impossibilidade do registar os iiis'triimentos de Ia\oura etc. (art. 
%i."), devendo portanto conipreliender-se no n.' 1.O do art. 375.", 
interpretado pelos artt. 890." ri.' 1.' e D ; i l . O ,  siniplesriieiite os 
predios, excliiirido-se os instrumeiitos de lavoura otc.; n [ ) o l o  11.' 1.' 
do art. 890." do codigo civil. diz o aiictor citado, os beiis c'c que 
tracta o n.' 1.' do art. 3 i : i . O  podem scr olijecto dc liypotliec i: ora 
a hypottiec;~ sO [irutluz effeitus juridicos c 6 causa tle prefe, eIicia 
depois de registada (art. <3;il.", Hcç. de 28 de abril de 1870, 
art. $7.'); e, corno no registo pretliiil sU podeni ser lançatlos os 
predios, resulta que o n.O 1." do art. 375." só abi3aiige os predios 
e, portaiito, cl'elle esta0 excluidos os iiislrun~entus de lavoura, 
animaes domesticbos, etc. 3 » .  

Náo julgarrios ;idrnissivel seinelhaiite argumenta~ão: 
a) Registado o oljjecto princil~al, ipso facto, registam-se os ac- 

1 Dia% Ferreira, obr. cit , pxg. 375; segunda e d i @ ~ ,  pa.g. 265. 
2 Ibid., obr. cit., ibid., pag. 376. 
3 Ibid., obr. cit., pag. 377; segunda edição, pag. 266. 
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cessorios, que seguem o principal ; emprega-se mesmo a plirase, 
o prtldio com suas pprt?Iqa.s, tlesiçiiaçáo que não indica sbrilente 
que scjam compi.eliciididas lia liypollieca os seus elementos com- 
poiirntes, mas taaibern os accessorios. 

h )  O ricijsu dii3eitu antigo coiifirma a mesma interpretação. 
Coelho da Roclia exprime-se d'cate riiodo: ((Podem ser hypo- 
thecados toclus os bens iiiinin\.eis, airida que sejam por depen- 
dencia ou dralinolu. Urna das coiicliisões que tira d'este principio 
é a seguiiile : c .  . . 3." as pei%ten!.us e accclssorios acrescenb a hjpo- 
theca etc. %a IVa riota ao $ 634.' continua : «os nloceis accessor.ios 
rcptitudos anmoveis por des6ino sdmenle são szrbjeitos a I~jpotheca 
emquanto reunidos ao immouel~ . 

D'este modo o elemento Iiistorico favorece a nossa interpre- 
taç'lo. 

c) O regulamento do registo predial de 4 de agosto de 1864, 
especificando (artt. 118.O e 419.Oj os objectos que deveriam ser 
considerados accessorios do predio, para serem compreherididos 
ria hypotheca priiicipal, tiiz (art. 118."): as20 compreherididos na 
Iiypotlieca: 1) os ol~jcctos cullocados por modo permaneiite ou 
seja para orriiiineiito ou coriiinotli~la~le, seja para servico tl'algiima 
industria, ainda que essa collocaçiio seja posterior a constituição 
da hypotbeca )). 

Comparando o que se encontra disposto n'este regulamento 
com a al)reciação, que d'elle faz, relativamente aos regulanientos 
de 14 de maio de 4868 e de '28 de :il~i.il de 1870, o mesmo 
corrimentador, veremos qual a forca da siia argumentação. aEste 
regulamento de 4 de agosto de 4865, critica Dias Ferreira, em- 
bora depois siibstitiiido pelo de I 5  de maio de 18G8 e hoje pelo 
de "2 de abril de 1870, porque estes não são mais do que ~zovas 
edifõcs d'aguelle, elaboradas sobre as mesmas bases c subosdinadas 
ao iuesnho pensametlto. . . u Mas, esse regulametito de 1870 não 

1 Coelho da Rocha, obr. cit., 8 634." 
2 lbid., ibid. 



passa d'uma nova edição do d e  1864, ciljo art. 118." demonstra 
a nossa doutrina ? 

Como s e  poderli sustentar a opiiiiáo do sr. Dias Ferreira, 
apparenterriente baseada no regulamento d e  18701  

d) Como confessa o propr5io Dias Ferreira *, a annlyse das 
sessões da commissão revisora (sessóes 28 ~zovenzbro e 7 de- 
zemln-o 1860) parece confirniar a nossa solução: ((Verdade seja, 
confessa o auctor, que o exame das actas da commissão revisora 
deixa-nos alguma duvida sobre este poiito. Erri sessão de  28 d e  
noverribro de  1860 o sr .  Marreca, apresentando lima substitiiição 
ao art. 304." do projecto primitivo, que hoje s e  acha convertido 
no art .  375." do Codigo, declara irrimot~iliarios: h." os aniniaes, 
instriimentos aratorios, iitensilios, etc., e todos os objectos, que 
podenilo tleixar de  ser  permaiieiiles no predio ou na mina, são 
comtudo iiidispensaveis para o servico acliial e ciiltura do mesmo 
predio ou miria; 3." as sementes dadas aos rendeiros ou colotios 
parciarios; 6." as macliiiias, iristruincritos, uteiisilios e riiiiti~rias 
primas, necessarias a laboração de  qualqiier fabrica piiblic,~ ou 
oficiria fabril publica)). 

Na iiiesma sessão apresentou o sr .  Silva Ferrão uma siibsti- 
tuição em que dizia o seguinte: 3." as  mobiliarias accessorias, 
oii iristruinentos de  exploi.açáo, s e  o curitrai-io n'io f6r declarado 
expressamente por lei, coritracto ou disposição da ultinia vonlade. 

Em sessão d e  7 de  dezernbro, estarido presentes os  auciorcs 
das propostas referidas, foi approvada a reilacção que hoje :;c Iè 
n o  art. 3'iL0, dizendo a respectiva acta sobre este ponto apenas 
o seguinte: - Depois d'alguma discussão foi a p p r o ~ a d a  a substi- 
tui<;;~, votando o sr. hlarreca contra, na parte em que coiisidera 
immoveis todos os direitos inliereriles A propriedade, e declai-indo 
que na sua opinião sU cotisiderava taes os direitos de  cuja rea- 
l i z a @ ~  resultasse acquisição de  bens immoveis 

O sr. Silva Ferrão liao fez declaraçáo alguma, e o sr. Rlar'.eca, 

1 Obr. cit., ibid., prrg. 376, segunda edigzo, png. 265. 
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assim como declarou o seu voto contra a redacção do n." 2.O do 
artigo, teria feito o mesmo contra a redacção do n.O 1.O, se L sua 
ideia não fòra attenrlida~ !. 

Porrarito foi attendida a ideia do sr. blarreca, isto e ,  o n.O 1 . O  

comprelieittle os instr~irner~tos de lavoura, os animaes destinados 
A exploraçSo etc., sob o termo-parles integralzles3. 

e) O proprio Dias Ferreira se encarrega de admittir a nossa 
doutrina ao commentar o art. 891.O; Na Iiypotheca do predio, 
escreve elle, cornprehende todas as accessões ri;itirraes e depen- 
dcncias que ii'elle existirem ao tempo em que tenlia de torn;ir-se 
eí'lecliva a obrigaçáo hgpotliecaria)) 3. Ora e precisamente a dou- 
trina de que a 11yl)ollieca abrange não sO o predio, mas todas as 
suas dependencias, o que temos sustentado. 

111) A imniobilização das partes integrantes, nos termos do 
n." 4 . O  do art. 315.O, exige a realização de certas coiidições, es- 
tudadas pelos commentadores francezes 4 ;  synttietisamol-as nas 
seguintes proposiçijes : 

a) Só o proprietario possue o direito de imniobilizar as partes 
integrantes; intimamente relacion:ido com o predio, pois o seu 
direito (: perpetuo, tern a faciiltlade de prender intimamente ao 
niesmo predio os objectos alii collocarlos. De resto, não se con- 
cebe facilmente que possua outro iiidivitluo, alem do proprictario, 
o desejo e a faciildade de iminobilizar os objectos depositados no 
predio, pois que o verdadeiro proprictario apenas entre na posse 

1 Actas cit., pagg. 68, 69, 77. 
2 O commentador na segunda edição, pag. 265, insiste em identica dou- 

trina; n'um e n'outro logar termina por desprezar este importantissimo 
argumento deduzido dos trabalhos preliminaree do Codigo; a a  lei t o que 
está mmpto no codigon, coniclue o commentador, que se esqueceu certamente 
dc que os artigos do codigo se interpretam principalmente pelas actas da 
conimissão revieore, apesar de ter sustentado semelhante doutrina ria In- 
troducção ao seu eommeiitario (obr. cit., pag. xv, segunda edição, pag. xvri). 

3 Obr. cit., tom. 11, pag. 999. 
4 Demolombe, obr. cit., n.0' 202 e seg; Laurent, obr. cit., n.08 433 o seg. 
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do predio respectivo, terá. o direito de inutilizar as tentativas do 
supposto iinmobilizador preterito '. 

b) Semellianle iirirnobiliz~i:lic, deve ter um caracler permanente; 
a perpetuidade da imrnol~iliza~30 deduz-se de diversos factos, que 
demonstrem iiieyuivocamerite a iiitençáo do proprietario, como 
trabalhos de pedra e cal, siniples incrustações de marniore, por- 
phyro e medallias, etc., de rnodo que seja impossivel a separação 
das partes iiitegrantcs, sein prejuizo sensivel do predio ou d'essas 
rnesmas partes. 

Sáo importantes os corollarios de semelhaiite doutrina. Certo 
arrendatario transportou para dentro de predio arrendado varios 
instrumentos de lavoura, animaes dornesticos, etc., neccssarios 
temporariamente para a cultura respectiva; se a irnm~bil~zaçio 
d'esses ot)jectos não exigisse a perpetuidade melicionada, ;to fim 
do arrendamerito o proprietario apossar-se-hia do predio e de 
todos esses instrumeritos de lavoura, como partes integranies do 
mesmo predio 

c) A irnmobilização das partes integrantes exige que ellas 
sejam utilizadas no mesmo predio, e não em outro qiialc1ui:r. Se 
um proprietario introduziu n'urn predio rilstico alguns animaes 
dumeslicos, cujos serviços aproveitam sir~iiillaneariienle a outros 
predios, nio se consideram, porisso mesnio, irnmobilizadas taes 
partes iritegrarites. 

d) A necessidade, ou utilidade, em vez do inero luxo, e que 
determina a iminobilização correlativa. Kão se julgam iminobili- 
zadas as partes integrantes luxuosamente col1oc;idas em qualquer 
predio. 

e )  As partes iiitegrantes immobilizadas não podem ser sepa- 
radas do predio seni prejuizo do serviqn iilil, qiie (levem piseslar, 
salvo scritlo distraliidas pelo proprio dono. i\ssiin, os o1)jeclos 
constitutivos d'uina fabrica, a bomba de tirar agua do poço, são 

1 Laurent, obr. cit., natm 437-440. 
t lbid., ibid., n.Om 440-442. 
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partes integrantes immobilizadas, pois não podem ser distrahidas 
sem prejuizo do serviço util que devem prestar 4. 

IV} O commcntador lhas Ferreira censura a iillima parte do 
11.' l . q d ' e s t e  arligo. ~ E ã o  percel~ernos, diz esse auctor e, como 
uma arvore ou uina porta arraiicada por um terceiro continua a ser 
immovel e arraiicada pelo proyrictario fica desde logo moveln 

Antes de refutarmos a censura szcpra necessitamos de fazer 
uma distincçáo, que nos auxiliará na critica do illustre commen- 
tador. A cousa, parte integrante do immovel, iiaturalmente consi- 
derada, t io  move1 fica depois de arrancada por um terceiro como 
pelo proprio dono; ailirmar o contrario seria sastentar um absurdo 
e razão teriam os reparos do sr. Dias Ferreira. Entretanto o que 
a lei diz i: muito differeute. 

O Codigo, reconhecendo que lia coisas naturalmente moveis, 
mas que, por circumstancias especiaes, careciam de mais garantias 
do que as estabelecidas na lei para arluella especie de cousas, 
inventou a ficção juridica denominada inzw~obrlização. Os liniites 
d'esta immobilizaçáo devem ser, por conseguinte, fixados pelos 
iiiteresses que a lei procurou acautelar; ora, lia liypotliese pre- 

1 nOs objectos constitutivos d'urna fabrica, l~osto que moveis por natureza, 
quando sc acham separados e sem aquelle dcutiiio determinado, assumem 
todos o cni.:tctcr dc imrnoveis por disposiçao da lei, isto é, ficticiamcnte, por 
ex$ens%o, desde que se tornam parte integrarite da fabrica e não podvm ser 
separados sem prejuizo do scrviqo util, que os mesmos objectos devem prestar; 
corivertem-se crn bens iriimobilizadosu ReuWta de Legielação e Jurwdencia ,  
an, xrx, n.O 937, pagg. 3-6. 0SZo parte integrante da fabrica, como os edificios 
e a parte rural destinada & laboração, as macliinas, utensilios e quaosquer 

' objectos indispensavcis ao seu fim, que por isso nlo podem ser licitados em 
soparailou Gazeta d a  A'eln~Qo de L k b o a ,  811. rv, n . O  76, pag. 694; Accordão 
dã Relação de Lisboa, de 9 de janeiro de 1830. .A bomba de tirar anua do 
povo, exiùtente em urna propriedade rustica, 6 parte integrante d'essa pro- 
pricdadcs Hev. cit., an. xv, 1 i . O  733, pagg. 70-71. 

2 Obr. cit., ibicl., png. 37G. 
3 A ultima clausula do n.O 1.0 do xrt. 375." foi introduzida sob redacçgo 

do sr. Seabra pela commiss$o revisora. P ~ o j e c t o  de 1859, art. 394.0; Actas 
cit., sesszo dc 7 de dezembro de 1860, pag. 76. 



sente, qual o intuito do legislador? Evidentemente aiixil ar o 
proprietario, iml)ediritlo pela imniobilização de certos objectos 
moveis, partes integrantes, que o proprietario fôsse d'ellei pri- 
vado por algum credor descaroavel, qiie, lançando mão c o ar- 
resto mobiliario, meio raltido e facii lia sua forma, lhe vendesse 
ou o despojasse dos meios iiidispensaveis a exploração da pr ~prie-  
dade. Porem, com a disposição do n.O 1." d ' e ~ t e  artigo o pro- 
prietario escusa de receiar taes inconvenientes, porque somente 
poderd ser privado clos objectos necessarios A exploração da pro- 
priedade, quando fôr forçado a abrir mão da mesma propriedade. 

Justificada assim ti necessidade da immobilização, e conveniente 
acrescentar que iieiiliuma razão assiste ao comnientador criiicado, 
quando extrariha que a lei conceda ao proprietario o direito ex- 
ciusivo cle iniitilizar a iinmobilização garantida por lei. Semelhante 
direito e unia conseyuencia do direito de propriedade e do scopo 
que presidiu A organização da lei. Seria realmente inintelligi~ei 
qiie a lei restringisse o direito de propriedade, a ponto de pro- 
hibir a livre disposi~áo do accessorio, das partes integrant~ls pre- 
viamente immobilizadas ; o direito tlc propriedade subsiste 5empre 
integro sobre o principal e accessorios. 

E nem se diga que, tendo o proprietaibio o direito de distrahir 
os objectos nioveis, immobilizados por disposi-ão da lei, desap- 
parecera, por exemplo, a garantia de uma divida a cujo paga- 
mento estivesse liypothecado o predio com todas as su:rs per- 
tenças. E certo que muitas vezes as pertenças d'uma fabiica, os 
diversos apparelhos fabris, machinas, etc., representam urn valor 
muito superior ao do predio continente; não o negamos. Entre- 
tanto o lcgislador tanibem atteiidea aos interesses do credor, 
harmonizando-os com os do proprietcirio. Sempre que, por facto 
do devednr, dirriinuirem as seguranyas estipuladas no contracto 
a favoi- (10 cr-tltlor, loriia-se exigivel o ciimpriinento da obt igaqão, 
embora liao teiilla expirado o prazo coiitractual (art. 74 i .O). Do 
niesmo modo o credor phde pedir o inteiro pagamento da divida, 
como se estivera vencida, quando por qualquer motivo a hypotheca 
se  tornar insufficiente para a segurança da obrigação contrahida 
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(art. 90i.O). Assim, o legislador garante respectitvamente os di- 
reitos do proprietario e do credor i .  

i') A 1)arliculu q z l p  da oraç", incidente, que se enco~itra no 
n . O  1.' do art. 375.O, refere-se a productos e partes integrantes 
ou sbinente a partes itztrg~.antes dos predios ruslicos e urbanos? 
Inclinamo-nos por csla ultima opinião em virtude das seguintes 
consideraçóes : 

a )  Uesde que a particula referida se  relacionasse com pro- 
ductos e partes integrantes, o adjecti~o participio separadas de- 
veria concordar com o genero mais nobre, isto e ,  com poductos. 

b) Alexandre Berculaiio, um dos redactores do codigo, náo se  
afastou de semelliante regra granimatical, que mauda concordar 
o parlicipio coin o suLstantivo mais nobre; no art. 801.0 apparece, 
por exernplo, accasorios a concordar com direiios e obrigap2s. 

c) O elemento logico confirma a interpretação fundada rio ele- 
mento granimatical e no estudo comparado de varios artigos do 
codigo. Se a particiila que tainbem se refere a prodzictos, algumas 
vezes aconteceri que esses ~~roductos podem ser separados dos 
fundos correlativos em prejuizo do serviço util que devem prestar 
emquanto estão aggregados. Ora, de contrario, ntnguem contes- 
tua que esses productos (fructos, etc.) começam de prestar utili- 
dades com a siia desaggregac2u2. 

1 N a  segunda edição, pag. 265, o commentador inclina-se p w a  diverso 
parecer (10 consignado na primeira ediqão (pog. 376) ; começa de perceber 
a razão porque sLio partes integrantes dos predioe urbanos todas as que 
1150 podein ser separadas sem prejuizo do serviço iitil que devem prestar, 
salvo sendo distrahidas pelo proprio dono do predio. 

Assim succede, porque, diz o commentador, nruz  t i ~ u d u  pelo pop-ietario 
se, denuncia a intenção de fhm dar outro desti71011. 

Sendo rerdadeira a doutrina do commentador, ainda d'esta vez nHo atinou 
com a verdadeira justificasiio da lei, que $e encontra siifficienteme~ite ex- 
posta no noeso testo. Demais, a tiradapelo nüo p )  opl,i.ieta~*io póde denunciar 
egualmente a iiiteriç80 dc lhe dar outro destino. Dias Ferreira, obr. cit., 
prrg. 376; segunda edetio, pag. 265. 

2 Dias Ferreira, segunda edição, pag. 265. . 
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N.O 2 . O  - Considerados naturalmente os direitos não são moveis 
oii immoveis, porque n30 possuem uma existencia material, são 
meras abstracções inentaes, que apenas siibsistcm ria inteiligencia 
do intlivitliio; a propria noção do direito 6 por si mesma iiicom- 
paliçel com a noção de espaço, elemcnto essencial da niubilidade 
ou immobilidadc. 

Entretanto a natureza das cousas sobre que os direitos in:idem 
determina a mobiliiiade ou iinmobilidade juridica '. Não era di- 
versa a doutrina constante do antigo apliorisma juridico: acti) qtiae 
tclzdit ad wobile, ntobilk est; actio ptae lend~t ad inzmobz/o, est 
immobtlis 

Encontrava-se esta mesma doiitrina no direito romano, que di- 
vidia as cousas em corporeas e incorporeas, comprehendendo 
estas u1tirn:is os dircitos e obrigaçóes. As incorporeas eram rnoveis 
ou inimo~eis consoante o objecto corrclativo possuia uma ou outra 
naliireza 3. Nesta mesina orientaqáo se Tilia o nosso direito :intigo, 
como se (letliiz c1;1s OiSileiin~;<,i:s e in:tis civilistas classicos $. 

L)isposiçSo identica nos appaibece no codigo de Nripoleã~) (nrt. 
526.O) : s o ~ t  in~mezibllls par l'objet auquel ils s'uppltqttcn!; I'irstc- 
fruit des choses inz~nobili&es; Zes sseruitudes ou smices  fo tciers; 
les actzons qz~i tendetrt ù rm~ndiyuer  un immeuble (ibid.). Como 

1 Pothier, Oeuvres de Pothier, Bruxcllcs, 1830, tom. rv; Traitd de l a  wm- 
munautd, part. I, cap. 11, n.O 69, pag. 41 e 42; Demoloinbe, obr. cit , ibid., 
n.Og 329 e seg.; Laurent, obr. cit , n."' 483 e seg.; Avaf~t-Projet ,  tom. 111, 

pag. 15-16; Pacifici-Mazeoni, obr. cit., tom. 11, liv. Ir, tit. nI, n.O 129; Coelho 
da  Rocha, obr. cit., S 80.0; Dias Ferreira, obr. cit., tom. I, pag. 37;. 

2 r(:onio as cousas ou bens ineorporcos, os direitos e acçòes não t(.in exis- 
teilcin ~>liysica, contam-se entre as corisas moceis o11 ininlocei.~, conforme a 
natureza do objecto, oobre quc versam)). Coelho da Rocha, obr. cit., 5 80.0 

3 $3  2. e 3., I, de reb. corp. et i n c q . ;  L. 49, D. de V. S.; P. M'aldeck, 
htitutionea Ju& Civiltb Zleineccianne, ed. 10.", Conimbricae, r ~ c c c  xcn, 

219.0 
4 Ord., liv. nx, tit. xr.m pr.; Pereira e Sonsa, Primeiras Linhas sobre o 

Proce88o Civil, not. 790 ao 5 cçcxcix, pagg. 31 c 32; L. 20 de junho de 1774, 
!$ 17.0, 28.0, 29.0; Coelho da Rocha, obr. cit., ibid. 
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se vê, a doutrina e a mesma: podendo ate afirmar-se que o ci- 
tado artigo do codigo de Napoleão i: fonte directa do n." 2.O clo 
art. 375.O; os direitos são iiiirrioveis por disposição da lei (art. 
375.O 1i .O 2.O) todas as vezes que os objectos onde elles se coii- 
cretiza~n s3o egualnierite iniiiio!eis (cod. de Napoleão, art. 526.0). 
Portanto a disposição do iiosso ccldigo, deiiurriinando i~nmoveis 
por disposipio da lei os direitos inherentes aos immoveis men- 
cionados no art. 374.O, corresponde a do cudigo de Napoleão 
chamando immoveis pelo objecto a que se upplica/rl o usufructo 
das cousas immobiliarias, as servidões, etc. 

Como interpretar a extensão do ternio direitos empregado no 
n." "L0 do art. 375.O? 

O dominio, considerado de modo geral, compreheiide os seguintes 
direitos : 

a) jus utendi, direilo de ziso, que consiste na faculdade conce- 
dida a alguma ou algumas pessoas de servir-se de certa cousa 
allieia, t5o somente emquanto o exigirem as suas necessidades 
(art. 2254 .O) ; 

6 )  jzn frzlendi, direito de frz~i~'C70, CIUC abrange O direito 11c per- 
ceber todos os fruclos naturaes, industriaes Ou civis da cousa 
propria ; o direito dc accessio e o direito de accesso (artt. 2287.' 
495.O 5 3.O, 2289.O, 2309.'); 

c) jus abzifendi, direito de dispdr, direito de dar as cousas um 
destino definitivo e riunca o pretenso direito de abtcsar (art. 2357.O); 

d) j u s  vindicandi, direito de reivindicar, tiiiaeito de rehaver o 
objecto das mãos tle terceiro, que o possua injustamente (art. 
235G.O) ; 

e) jus sct~ilrttis, servidòes, isto 6 ,  encargos inipostos sobre qual- 
quer pretlio em proveito ou serviço d'outro predio pertencente 
a dono differeiite (arlt. 22G'i.O), potlerido compronielter-se o pro- 
prietario ao conseiilirneiito de ceiatos actos, que vão modificar o 
direito de propriedade (arl. 298fi.O) '. 

1 Dernolornbe, obc cit., toni. ix, n.OS 542 e seg., pagã. 468 e seg.; Laiireiit, 
obr. cit., tom. vr, n.Oq100 c seg., pagg. 133 e aeg.; Pacifici-Mazzoni, obr. 
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Todos estes direitos podem estar reunidos no mesmo individuo 
e constilueni a propriedadeperf&ta (art. 2187."); ou em indi\ iduos 
diffei'eiites, o que determina a propriedade imperfeila (ibid.). 

Como observamos, a doutrina do codigo de Napoleão sobe este 
assumpto (art. 828.O) não differe da do nosso codigo. 

Os direitos segundo o objecto a que se referem são distribuidos 
e classificados pelo codigo francez do modo seguinte: 

meubles par\les serzlitudes ou services folzciws . . . . servidües (corol- 

Não offerece, portanto,%lguma dificuldade a determinação da 
latitude da palavra direilos empregada no n.O 2 . O  do art. :)7b.O4. 

l'objet a![-{ lario do jus 

N . O  3."-A doutrina d'este numero deve-se a iniciativa do 
Sr. Jose Julio, posteriormente acceita pelo sr. Seahra e approvada 

quel ils s'ap- 
pliqzient: 

cit., tom. 111, $ 70.0, not. 1, pag. 100; ])r. I>. M:~niiel dc Hofarull, Cddiyo 
Civil Bspniiol, 3.. ed., AIadrid, 1889, pag. 125-23, not. 2;  Coelho da Rocha, 
obr. cit., a 403.0 

1 ESHÍLS : I (  ~ O ( \ Y ,  a que nos referimos, intrgiam-se no domiiiio pclo apho- 
risnia ronianista,: pui habet actionem ad rem ~ec~rperandam, &sam re? I ltabere 
videtu,.. As acçGe~ são mobiliaiias ou imrnobiliarias consoante a riatureza 
move1 ou immovcl do objecto, que pretendem rei~iiidicar. 

2 Deve, entretanto, observar-se que o srt. 890.0 n.O 1.0 n%o interpreta 
d'este modo o n.O 2.0 do art. 8 7 5 . O  especificando escusadainrnte n o 5  n . O a  2.0 
e 3.0, entre os bens susceptiveis de liypotheca, o usufructo e o cloii inio di- 
recto e util na cmpliytlieusc, pois que isto jB se achava dicto eiii o uso 1: do 
mesmo artigo, pela rcfcroricia aos bens im~~iovcis,  que abraugerii o iiomiiiio 
util e pela referencia ao u." 2.a do art. 375.0, cioe abxange o usufructo e o 
dominio directo na empliy teuse. 

abutendi) 
les aclions qui te~zdent a revendiquer 
, tcn immedle .  . . . . . . . . . . . . . . . . . jus vindicandi 4 
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pela commissão revisora i ,  embora se tivesse reconhecido que 
estava compreliendida na generalidade do $ unico. Convhm pre- 
cisar OS ternios n'elle emprcgatlos. 

A divida da nação p0de ser kluctuante ou consolidada; divida 
fZzicrrlante e a somma do capital peifido pelo governo por virtude 
de auctorizaçao especial concedida em iegra na lei annual de 
receita, para representar dentro do respectivo anno economico 
rendimentos computados no orçamento e qiie se espera cobrar: 
deve representar uma antecipação de rendimentos ; e a divida da 
nação cujo pagamento tem prazos certos e determinados; divida 
consolidada ou fundada 6 a representada pelo capital pedido sob 
condição de ser pago sóinenle o juro e não o capital; 6 á'esta 
condição que deriva o nome de consolidada; para pagamento dos 
juros estão consignados certos rendimentos que não podem ter 
outra applicação, e d'esta circuinstancia lhe provem a denomi- 
naçáo de d i~ ida  fundada. Mais simples: divida consolidada e 
aquella em que os credores s8 têm direito de exigir, em prazos 
certos, os juros ou dividendos, não sendo o credito exigivel, nem 
a termo, nem A vontade do credor. 

A origem dos futzdos ou tilulos consolidados, isto e, dos titulos 
relativos a divida consolidada, encontra-se nas precarias circums- 
tancias dos governos, que, no intuito de equi1ibrar.a~ receitas 
com as despezas, celebram frequentemente com os particulares 
um contracto parecido com o contracto de renda (art. 1 6 4 8 . O ) ;  
por esse contracto os particulares confiam os seus capitaes ao 
governo, que se obriga ao pagamento dos juros ou diiiilendos 
estipulados, em prasos fixos, addiando-se a amortização da divida 
indefinidamente, para quando as condições fazendarias a per- 
mittam. O processo de equilibrar as receitas e despezas mediante 

1 Dias Fcrrcira, obr. cit., pag. 377; Actas cit., pagg. 69 (5 3." da proposta 
do sr. dos15 Julio corrc~s~~i~ii~lerite ao n.O 3.0 do art. 375.0), 76 ($ 3.0 do art. . . . 
da nova redacçzo do tit. I", propoe$ pelo sr. Seabra), 77 (approv:~q;o da 
proposta do si.. Seabra pela corniniss~o revisora). 



a divida consolidada desempenha uma funcção preponderante na 
vida das sociedades modernas. 

Os titulos da nossa divida consolidada são certificados, ins- 
cripfões de assentarnentd e inscripfões de coupons, para a divida 
interna; e bonds, para a divida externa '. 

Nas disposições do n." 3." do art. 375.O não se comprehendem 
as acções dos bancos, companhias e quaesquer outras associações8. 

Os fundos consolidados, porém, repitam-se immoveis por dis- 
posição da lei, apenas quando immobilizados perpetua ou ternpo- 
rariamente; um exemplo da imn~obilização perpetua encontra-se 
nos fundos ou passaes dos paroclios, entidades perpetuas, aver- 
bados em seus nomes; da imrnobilização temporaria fornecem- 
nos typo definido os bens dos menores e o dote constituidos por 
fundos publicos, pois que semelhante immobilização desapparece 
com o advento de maioridade e dissolução do matrimonio. 

O principio geral da revogação da lei anterior por outra pos- 
terior, salva a não-retroactividade das leis, dispensava a doutrina 
do unico. 

1 Pereira Jardim, Principias de Finanças, 5." cd., Coimbra, 1894, n.OS 
325, 332-335; Ricca Salerno, Scienza delle Finanze, ed., Firenze, 1690, 
liv. Ir, cap. rrr, pagg. 242 e seg. 

a Ji"J!ndo a commissão revisora substituido nos tr:bbalhos da ultir ]:L T V -  

vis80 pela palavra fundos a palavra capitaes, que se lia rias ~diyócs ( l i  1 %,:: 

e 1864, de certo excluiu do n.O 3." do nrt. 3 7 R . O  as acçccs dc b:incob, uoiit- 

panhias e dc quacuqncr outras associCi~'~cs ; c inxis sc coiifirma csta opiui.lo, 
tondo em vista o art. 35.0 do Projecto dc 1865, corrcspondente ao art. 35: 
do codigo, que cra redigido nos seguintcç tennos : as aasociações oii cor- 
porações perpctuas n2o podem porhm adquirir por titulo oneroso berie iiii- 
mobiliarios excepto sendo fundos consolidados, e os que adquirirem por 
titulo gratuito, não sendo d'esta especie, ser30 convertidos n'ella ou em 
acções de companhias dcntro d'um anno, sob pena de os perderem em be- 
neficio da fazenda nacional. 

nAs modificaç6es que soEreu a redacção do artigo na commissáo de le- 
gialqbçito da camara dos deputados não invalidam o argumento, que queremos 
deduzir da diffrrença que slli sc fazia cntrc fitndos consolidados e ncrrir\ d~ 
companhias, para mostrariiiou que o codigo em o n." 3.0 do art. 375.0 só cotn- 
prehende os papeie de credito do governou. Dias Fe i~c i ra ,  obr. cit., pag. 378 
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O codigo do processo, n.O 3." do art. 730.O, considera mobiliarios 
os fundos publicos, a ~ õ e s  ou obrigações; e o Officio da Dircctoria 
Geral dos Proprios Nacioiiaes de 12 de setembro de 1871 declara 
bens immoveis as inscripções só quando estiverem nos casos do 
n.O 3 . O  do art. 378.O Pelo direito anterior era corrente na pra- 
tica, com fundamento rio Alvari de 13 de março 1197, que as 
inscripçóes deviam ser consideradas bens immoveis para os effeitos 
legaes. . 

Art. 376.0 São moveis por natureza todos os oi~jectos 
mat6riaes não comprehendidos nos dous artigos prece- 
dentes, e por disposição da lei todos os direitos não com- 
prehendidos eni o n.O 2 . O  do artigo anteriorz. 

Jh dissemos anteriormente que as cousas se dividiam em moveis 
e immoveis ; procuramos distinguil-as com nitidez e dissemos que 
as moveis podiam sel-o por natureza ou por disposição da lei. 

principio vni que assenta o art. 376.O e o mesmo a que já 
nos referimos; na impossibilidade de classificarmos os direitos 
independentemente dos seus objectos, conferimos aquelles a na- 
tureza d'estes iillimos. Este principio deve completar-se com a 
consideração de que nunca sc attcilde i intenção do proprietario, 
nem ao estado preterito do objecto correlativo na classificação 
dos direitos; deve preocciipar-nos apenas o seti estado actual. 

Exemplificando: um individuo vendeu z outro os maieriaes 
d'um predio que ameaqa ruina; o direito que o comprador possue 
a csses materiaes e immovel emquanto o predio náo fôr demo- 
lido ; com a demoliç50 transforma-se em move1 semelhante direito. 

r Direito, an. 111, n.O 41, pag, 652; Dias Ferreira, obr. cit., segunda edigao, 
pag. 267. 

2 Cod. de Napol., artt, 5270.-529.0,n 531.0, 532.0; - A.-Proj., artt. 568.0- 
572.0; - Cod. Ital., artt. 416.0-420." ; - Cod. Hesp., artt. 335.0-337.0; - Cod. 
das D. Sicil., artt. 450.0-452.0, 4hli.O, 457.0;-Cod. Aiistr., 293.0, 298.0, 299.0; 
- Cod. Parm., artt. 382.0-387.0; - Cod. da S:trd., artt. 408.0-412.0; - Cod. 
&tens., artt. 417.0-421,o; - Cod. do Cant. Ticiuo, artt. 162.a-164.0 
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A ultima parte do artigo, referente a natureza dos direitos não 
comprehendidos no 11.' 2.' do art. 375.O, reveste uma fbrma ne- 
gativa que poderia talvez siibstiliiir-se com varilagem por esta 
outra : todos os de'rrilos i~zhercntes aos ~lzoceis. Este modrcs dicendz 

b e, porem, equivalente, pois qiie, sendo as cousas mo~e i s  ou im- 
moveis, todos os direitos, não respeitantes as primeiras, referem-se 
sem conteslação as seguiidas 1. 

Art. 377.O Quando na lei civil ou nos actos e contractos 
se iizar da espressão-bens ou cousas imrnotiliarias-> 
sem outra qualificação, conipreliender-se-50 iiella tanto 
os que são iiiiniovciu por natureza ou mediante a acção 
do homeni, coiiio os qiie o são por disposição da lei. 
Quande se uzar simplesmente da expressão - immoveis, i 

causas ou bens inimoveis- esta expressão sigriificará sú 
os que o são por naturnza, ou mediante a accáo do homem. 

iinico. Da mesma sorte a expressão-bens ou causas 

conio os que o são por disposição da lei, e pela5 palavras 
- iiiovel, cousns ou bens moveis - entender-se-ão só os 

I 
mobiliarias - abrangera, tanto os moveis por natureza, 

objectos matcriaes, que por natureza são moveiu. 
Art. 378.O Todas as vezes que nos actos e contractos 

se uzar da expressão-moveis de tal casa ou predio- 
coinprehender-se-a nella só o que sc chaiiia mobilia, uten- 
silios ou alfaias, salvo se oiitra fUr conhecidamentc a in- 
tenção das partes 2. 

N'estcs artigos procura o legislatlor fixa18 o seutitlo dc certas 

1 Demolombc, obr. cit., ibid., n.O1 388-440; L:iurcnt, obr. cit., 497- 
513; - Avant-Projet, ibid., pag. 17-19; Pacsci-RIazzoni, obr. cit., 11.0" 128- 
130; Dias Ferrcira, obr. cit., pagg. 378, 379. 

2 Cod. de Napol., artt. 533.0-5'56.O; - Cod. Ital., i~r t t .  421.0-424.*; - Cod. 
IIesp., artt. 346.0,347.O; - Cod. das D. Sicil., artt. 458.0-461.0;-Cod. Austr.. 
artt. 6.0, íi6J.o, 674.0, 679.0, 680.0;-Cod. Parm., artt. 388.0392.";-Cod. da 
Sard., artl. 413.0-417.0; - Cod. Estens., artt. 422.0-426.0; - Cod. (10 Cant  
Ticino, a r t t  1 ( ; 5 . O ,  11i7.0 

O Arant-Yrojet niiiitte esta doiitrina (loc. c i t ,  tom. 111, l ~ g .  l f  i I'ri1,- 
o+es de Droit Civil, toin. v, pag. 633, n."Ql4-524). 
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expressões empregadas na lei civil, actos e contractos, taes como 
«bens ozc cousas inzmobiliarias- btnzoveis, cozcsas ozc bens imnloveis 
-bens ou cowsas mobiliarias-mocel, cousa ou bens rnoveis- 
moveis de tal casa ou prediox. 

Bens ou cousas immobiliarius: comprehendem os immoveis por 
natureza, oii mediante a acção do homem, ou por disposiçGo da 
lei. lrnnloveis, colisas OU bens irninoveis: abrangem sbmente os. 
immoveis por natureza ou mediante a acção do homem. B m  ozb 
cousas mobiliarias: estende se aos moveis por natureza ou por 
disposição da lei. ~lilovcis, cotua ozc bens mooeis: limita-se a de- 
signar os moveis por natureza. illoveis de tal casa ou predio: esta 
expressão comprehende o que se chama mobilia, utensilios ou 
alfaias, a não ser que reconhecidamente seja outra a intenção das 
partes. 

A palavra ~nobiliario tem uma significaçáo mais ampla do que 
a palavra movel, como a idka significada pelo termo mode1 e 
mais lata do que a traduzida pelas expressões moveis de lal casa 
ou predio. Se o testador em seu testamento deixar a Pedro os 
bens inohiliarios, Pedro tem a haver nlío so os moveis cor- 
poreos, mas todos os incorporeos, isto e, todos os direitos e 
acções. Se lhe deixar os moveis, Pedro herdara além da mobilia 
o dinheiro de contado, joias preciosas, livros, n'uma palavra todos 
os objectos materiaes, que forem susceptiveis do ser transpor- 
tados tl'iim para outro logar, ou por si oii por força extranba. 
Se lhe deixar os moveis de tal casa ou predio, a disposicão não 
comprehende senlío os moveis destinados ao uso e oniaiiento 
da casa, como leilos, cadeiras, espelhos, relogios, mczas, porcel- 
lanas e outrcs ol~jectos d'esta natiireza. Kas palavras movtis de 
lal casa comprehen(1e-se unicamente, como dizia o Projecto Pri- 
mitivo rio artigo correspondente (art. 307.O), o que se chama 
mobilin ou trastes, excluindo as dividas activas, o dinheiro, livros, 
medallias, instrurneritos de artes ou oficios, animaes, armas, ge- 
neros de consumo, estatuas, roiipas, etc. *. 
- 
i Dias Ferreira, obr. cit, pag. 380. 



44 COYMENTARIO 

Não podemos deixar de accentiiar uma differença que se nota 
na redacçáo dos arlt. 377.O e 378."; a tecliliologia fixada pelo 
art. 377.' pode encoriirar-se na lei civzl ou uos actos e contrtrclos, 
ao passo qiie o art. 378.O alliide simplesmente a uma lociifáo 
empregada iios actos e conlractos. nasta, porkm, attender i lltirase 
do art. 378." «rnoveis de tal casa ou piSedio)) para iios ccbnveri- 
cerinos de que semelliante lociiçfio t, incoiiipativel com a gc!riera- 
lidade da lei, podendo divisar-se apenas nos actos e contr actos. 

Embora se encontrem preceitos similares no nosso coíligo e 
no de Napoleão, 6 certo qiie os artt. 533.O-536.O d'este codigo 
apenas se referem aos moveis e mobiliarios, ao passo que os 
artigos correlativos no nosso codigo abrangem simultaneamente 
moveis, mobiliarios, irnmoveis e inimobiliarios. 

A incerteza que dominava sob a vigencia do direito antigo 
na interpretação dos diversos termos empregados nas leis, con- 
tractos e testamentos determinou muitos legisladores a fixar le- 
galmente a technologia ji~ridica. E, na verdade, rio ariligo direito 
francez a, como no velho direito nacional8, encontram-se ext?mplos 
numerosissimos d'esta incerteza na exegese d'alguns termos em- 
pregados nos documeritos solcmiies. O proprio Coellio da Roclia 
procurou uniformizar a exegese juridica, formulando algurnas 
regras decluzidas da doutriria do codigo francez e de Mello Freire 

O facto, comtudo, de certos legistadores e innumeros juriscon- 
sultos sustentarem a convenieiicia da suppressáo d'estes artigos, 

1 Treilhard, Ezpos4 d a  motifs, n.O 15 (apud LocrB, Legislation civile, 
cotnn~erciale et criminelte de Ea.$'rance, l'aris, 1837, tom. ~ 1 1 1 ,  pagg. 17 e scg.); 
Taullier, Thiorie raisonnée du wde civil, Paris, 2.a ed., tom. 11, pagg. 175 
e eeg.; Dernolombe, obr. cit., ibid., na0 441; Laurent, obr. cit., ibid.. n." 514; 
Avmt-Projet, loc. cit., pagg. 19 elseg. 

a Lobgo, fiatado das ornas, $$ 360.0 e scg.; Mello Freire, fi~htit?~tion+r 
Juris Cicilis Luaitani, l i \ .  111, tit. vrr, $ 10.0; Coelho da Itoclia, obi.. çit. 
nota ao $ 78." 

3 Segiin(lo a lingiiagt>iii coininiim e analogamente ao codigo franoez 
Coelho da Rocha íi~ritiul;~va qiiatro regras de exegese juridica. ('oellio & 
Rocha, obr. cit., iiota no $ 7 8 , ~  
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de caracter didactico, convida-nos a examinar a polemica susci- 
tada, afim tlc concluirmos a necessidade, utilidade ou iiiconve- 
niencia da coriservaçáo de sernclliaiites artigos no nosso codigo 

Julgamos iiiadmissivel o sgstliema ile interpretar aprioristica- 
mente e legalmente quaesquer terinos cnipregados pelas partes 
em certos actos solemnes, pelas seguintes considerações: 

1) JA diziam os romanos: omnis dofinilio in jure periculosa est *; 
mas esla setileiiça 6 d'ui1ia ~erciatle esmagadora quando a lei 
procura fixar a prio1.i a accepçáo graniniatical d'iim termo, or- 
ganizando assim uma especie de vocabulario oficial, um diccio- 
nario legal. Semelhante trabalho i! de realização impossi\el, pois 
que o legislador jamais poder4 prever todas as circumstancias de 
futuro emergentes a volta de qualquer hypothese, circumslancias 
que modificam na esseiicia o seiilido da plirase, previamente 
definido pelo legislador 3. 

Nem se argiimciile com o ci!lel,re aíil;orisma do si.. Seabra: 
ê preferivel uma defiuic;ão tleficierite n iieiihuma defiriic;ão &. Isso 
é lerdade qiiaritlo se irnpõe ;i riecessidatle d'unia definição, o que 
nao acontece ria' nossa liypotliese, em que, além de perigosa, A 
inutil. 

2) Insistindo ria inutilidade de semelliarites defiriiçóes diremos 
que os artt. 377.' e 378.' pertencem ao numero dos permissivos 
ou interprelativos, náo possuindo, portanlo, a natureza de impe- 
rativos ou prohibltivos. 

Acima da vontade presumida, deduzida dos termos empregados 
pelo legislador ou pelas p i t e s ,  niei2ece toilo o credito a prova 
certa d'uma iiitenção coiitraria oii diversa, apprehendida por 
quaesquer oiitros argiimeiilos. Na i1iterl1retaç3o de qualquer ar- 

1 Duranton, Cours de Droit Français suizant le wde civil, Bruxelles, 1841, 
tom. 11, n.O8 917-922, pagg. 294 e scg.; Deinolombe, ibid.; Laurent, ibid.; 
Avant-Projet, loc. cit., pag. 19; P:icifici-&Iazzoiii, obr. cit, n.O 180. 

2 L. 202, D. de regulis jw i s .  
3 Dernolombe, où. cit., n.O 441. 
4 Sr. Seabra, Apoetilla cit., pag. 40. 



tigo, acto ou contracto, conrkm altender principalmente a intenção 
do legislador ou das partes, de preferencia ao elemento gramma- 
tical *. 01% semelliante principio não necessilava de ser expres- 
samente mencionado no codigo. 

O que deixamos dicto 6 confirmado pelos artt. 684.O, 357.O 
$ un. e 378." A validade dos contractos depende do conheci ileiito 
da intenção ou vontade dos contratantes sobre o objecto priiicipal 
(art. 684."); quando, por exemplo, de qualquer circumslancia se 
deprehender que a intenção do legislador ou a vontade das partes 
foi dar as palavras a que se refere o art." 377." significac;áo 
diversa da oiricialmente assignada, despreza-se a exegese legal 
e adrnitte-se a verdadeira intenção manifestada por quaclsqiier 
argumeritos; isto se deduz das palavras sem outl-u qnul<'ica~~áo 
(art. 377."). O $ unico do mesmo artigo obedece ao mesIiio lwn- 
samenlo, que e egualqente terminante na ultima proposii 20 do 
art. 358.O 

3) O proprio redactor do codigo portuçuez desprezou frequentes 
vezes a technologia previamente fixada. Tirante muitos outros 
artigos, limitamo-nos a citar os artt. b31.O n.O 3." e 1571. Quando 
o redactor escreveu o n.O 3.' do art. 551.O empregou a exylressáo 
bens tmnzoueis no sentido de bens ~~~~~~~ril~iliu~ios (ar t. 377 .O), porque, 
compararido o citado artigo com o art. 1429.O, reconliece-se de 
prompto que os bens immoveis do artigo 55 1 .O, a respeito dos 
quaes não p0de começar neiii correr a prescripção, são os immo- 
biliarios (art. 11 19.O), que não podem ser alheados ou obi,igados 
sem cominurn accordo. 

Tanibem a palavra immoveis do art. 745.' não corresponde á 
significação que lhe da o art. 377.", como se vê clarameiile do 
confronto d'aquelle primeiro artigo com o ai t. 1571.O 

A inconsciente incolierencia do legislador constitue mais uma 
confirmação da doutrina experidida. 

1 I)emolombe, obr. eit., n.O 442; Laurent, obr. cit., n.O 515; Dias Fer- 
geira, obr. eit., pag. 381. 
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4) Marcacli? l ,  commerilarido os artigns corresponderites 110 co- 
digo dc Nnpoleáo, pronuncia-se pela necessidade de eliminar taes 
artigos doutrinarios. Na verdade, náo si, taes normas de iiiter- 
prelaçso sáo iiiuteis, mas tia hypotheses em que nos devemos 
cautelusamerile afahlar d'ellas, sob pena de ponderosos prejiiizos. 
Assim, um cidadão resolve abandonar Paris para viver na pro- 
vincia; no intuito de evitar as despezas de transporte, contracta 
corn um estufador a verida da sua mobilia; no contracto de venda, 
porbin, emprega inexpei'ientemente a pliraae bens rnobiliarios do 
seguinte modo vendo os meus bens rnobiliarios a E'. Como ignora 
que a lei fixa a estas palavras um sentido differente do que 
gc,ibalmente se Ilies attribue, ver-se-tia A força privado de todas 
as siias rendas, capilaes garantidos por meio de Iiypotheca, acçóes 
de bancos e compauhias, desde o momento em qiie nenhuma 
outra circumstancia podesse esclarecer o pensamento constar] te no 
contracto de venda. 

Inclinamo-nos, portanto, pela suppressão dos dois artigos; na 
i1iterpi.e tação (10 1)ensanieiito do legislador ou das partes, attender- 
se-lia i:iaIleravelmc~iite ao elemento grammatical e logico forne- 
cido lielas plirascs empregadas; mas, nem a isso se liiiiitam 
exclusi\arncnte os instrumentos de investigação do iiitery~rete, 
que pbde recorrer a miiiíos outros expedientes, nem semelliante 
doutrina necessitava de vir especialrneute mericioriada n'uin co- 
digo. Pelas palavras sem outra quulificagáo entendenios que a exe- 
gase do peiisamento do legislador ou das partes deve basear-se 
no uzo commilmente admittido, no conjuncto e comparação das 
diversas circurnstancias que o acto reveste; se d'este conjnncto 
de i~ieios náo fluir o conhecimento da intenção, applica-se n exe- 
gese legal, consoante os termos dos arligos que analysamos. Assim, 
ap[~arcceildo um teslaniento redigido n'estes teriiios: deixo a F. 
os meus bens immobiliarios e a A. OS meus moveis, a saber, as 

1 Blarcrtdb, Explication tidofique et pratique du code Napoltbn, 5.8 ed., 
Paris ,  1855, tom. 11, n.O1 390-398; Demolombe, obr. cit., ibid.  
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acções da companhia X, e claro que a significação da palavra 
moueis possue exteusuo superior i den~arcada pelo 5 un. do 
art. 377." Da mesma fúriiia, se urn lestci~i~crilo I'Or redigido n'estes 
termos: deixo a F. os nieus imrnobililirios e a A. os nieus titulos 
de divida publica consolidada que estão iinniobilizados, us pro- 
ductos e partes integrantes de todos os meus predios, é evidente 
que a palavra immobiliarios possue lima significação iiinito mais 
restricta do que a assignada por lei. 

ArL 379.0 As cousas, em relação as pessoas a qriem a sua 
propriedade pcrtcnce, ou quc d'ellas sc podei11 lkremente 
aproveitar, dizeni-se publicas, cornmuns e particulares. 

Art. 380.0 São publicas as cousas naturaes ou artificiaes 
apropriadas ou produzidas pclo estado e corporações 
publicas e mantidas debaixo da sua adrninistraçáo, das 
quaes é licito a todos individual ou collectivamente uti- 
lizar-se corri as restricçcies impostas pela lei ou pelos re- 
gulamentos adrni~iistiativos. I'ertencem a esta a~tcgeria: 

1.0 As cstratlns, pontes c viaductos constriiido.; e man- 
tidos a eypenb<is publicas, municipaes ou parochiaes; 

2.0 As aguas salgadas das costas, enseadas,bahias, fozes, 
rias e esteiros, e o leito d'ellas; 

3.0 Os lagos e lagoas, e os canaes e correntes de agua 
doce navcgaveis ou fluctuaveis, com os seus respectivos 
leitos ou alveos, e as fontes piiblicas. 

# 1.0 Entende-se por rorrcntc navegavel a que, durante 
o decurso inteiro do anrio, 6 accommodada a navega~ão, 
corri fins comii~erciaes, dc barcos de qualquer fiirnia, cons- 
triiçção e dimensão; e por corrente fluctuavel aqiiella por 
onde cstiver clTectivamente em costume, no actu da pro- 
mulgação d'este codigo, fazer derivar objectos fliict~inrites, 
durantc o dccurso do aiino inteiro, com fins cnnin t,rri;lcs. 
ou a qile de futuro for declarada tal pela auetorida le  rorii- 
petentb. 

$ 2.9 Quando todo o rio não for navegavel ou fluctuavel, 
mas só parte d'elle, a esta parte unicamente pertencera 
a corresponderite qualificação. 

3.0 Enteride-se por leito ou alveo a porção dtt siiper- 
ficie que a corrente cobre sem trasbordar para o sok 
natural e ordinariamente enxuto. 
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8 4.0 As faces ou rampas e os capellos dos cornoros, 
vallados, tapadas, murou de terra ou de pedra e cimento, 
erguidos artificialmente sobre a superficie natural do solo 
marginal, náo pertc.ncein ao leito ou alveo da corrente, 
nem estáo no dominio publico, se a data da proiiiulgação 
do codigo civil náo houverem entrado n'esse domiiiio por 
modo legal. 

Art. 381.0 Sáo communs as  cousas naturaes ou artiíi- 
ciaes, não individualmente apropriadas, das quaer. só 15 
perrnittido tirar proveito, guardados os regulanieritos admi- 
nistrativos, aos individuos comprehendidos cm ceria cir- 
cumscripção administrativa, ou que fazem parte de certa 
corporaçáo publica. Pertencem a esta categoria: 

1." Os terrenos baldios inunicipaes e parochiaes: 
2.0 As correntes de agua ri50 iinvegaveis nem fluctua- 

veis que, atravessando terrenos municipaes ou parochiaes, 
ou predios particulares, vão lan~ar-se no mar em alguma 
corrente navegavel ou fluctuavcl, os lagos ou lagoas sitos 
em terrenos municipaes ou parochiaes, e os reservatorios, 
fontes ou poços construidos á custa dos concelhos ou pa- 
rochias. 

§ 1." A corrente navegavcl, qiic durante cinco annos 
consecutivos não servir a navegayáo, passará a categoria 
de corrente flucluavel. 

8 2: A corrente fluctuavel, que durante cinco annos 
consecutivos não servir á fluctuaçáo, ficara incluida na 
categoria das correntes de uzo coniiiium. 

% 3.0 O leito ou alveo da torrente ou corrente de uzo 
cornnium, que atravessa um predio particular, ou n'elle se 
ajuncta ou nasce, fbrina parte integrante do dito predio. 

4.0 A propriedade do leito ou alveo de qualquer tor- 
rente ou corrente de uzo commum, que passa entre dous 
ou mais predios, e attribuida aos mesmos predios com as 
limitaçfies e servidòes expressas n'este codigo. 

§ 5.0 A cada predio pertence por virtude da lei o tracto 
do leito ou alveo coinprehendido entre a linha marginal 
c a linha nikdia do dito leito ou alveo, terminaiido su- 
perior e inferiormente, em relação ao curso da corrente, 
por duas linhas cahindo perpendiculares da extremidade 
da linha marginal do predio sobre a linha media. 

$ 6.0 Os tractos dos leitos ou alveos das torrentes ou 
correntes de uzo comnium, attribuidos aos predios mar- 
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ginaes, ficam sujeitos a todas as servidões, que os reguia- 
mentos de policia geral hajam de impor-lhes, para a con- 
servaçáo, desobstrucção e limpeza dos mesmos leitos ou 
alveos. 

8 7.0 Aos lagos naturaes de agua doce, circumdados de 
predios particrilares, ou de predios particulares e terrenos 
incultos publicos, municipaes ou parochiaes, são appli- 
caveis as disposiqões de todos os 5s antecendentcs, que 
forem compativeis com a natureza das suas aguas não 
eorrentias. 
An. 382.0 São particulares as cousas, euja propriedade 

pertence a pessoas singulares ou collectivas, e de que 
ninguein pode tirar proveir$, senão essas pessoas oic outras 
com seu consentimento. 

8 unico. O estado, os municipios e as parochias, consi- 
derados como pessoas moraes, são capazes de propriedade 
particular 1. 

1 Cod. de Napol., artt. 537.O, 543.O; - A.-Proj., artt. 573.0, 580.0; - Cod. 
Ital., artt. 425.O-435.O; - Cod. Hesp., artt. 338.0345.0; - Cod. das D. Sicil., 
artt. 439.*, 462.0, 4r>3.O, 465.0-467:; - Cod. Austr., artt. 353.0, 354.0, 362.0, 
364.'-367.O, 378.0, 397.0, 404.O, 405.O, 422.0, 850.0;-Cod. Parm., artt. 403.0, 
408.0, 501.0, 535.0, 570.0, 576.0; - Cod. da Sard., 439.0-444.0, 449.0, 458.0, 
661.0, 562.0; - Cod. Estens., artt. 437.0, 438.0, 528.0, 634.0, 640.0; - Cod. do 
Cant. Ticino, artt. 178.0, 180.0, 238.O, 253.0, 264.0, 640.0 

Dec. n.O 8 de 1 de dezembro de 1892: 
Art. 1 . O  São publicas: 
1 . O  As aguas salgadas das costas, enseadas, bahias, portos art ficiaes, 

docas, fozes, rias, esteiros e seus respectivos leitos, caes e praias até onde 
alcançar o collo da maxiina preaiiiar de aguas vivas; 

2.0 Os lagos, lagoas, canaes, vallas e correntes de agua navegareis e 
fluctuaveis, com seus respectivos leitos e margens, e as fontes publicas. 

5 1.0 Entende-se por corrente narcgavel a que é ou vier a ser accom- 
modada rl navegação, com fins commerciaes, de barcos de qualquer fhrma, 
construcção ou dimens6es; e por corrente fluctuavel aquella por onde se 
h z  derivar objectos fluctuantes, com fins commerciaes, ou a que d ~ :  futuro 
fôr declarada tal pela auctoridade competente. 

5 2.0 Quando o rio não f6r todo navegarei ou fluctuavel, mas 56 parte 
d'elle, a esta parte unicamcntc pertencerá a competente classificação. 

Art. 2.0 SXo communs os canaes, vallas e correntes de agua não nave- 
gaveis nem fluctuaveis, que, atravessando terrenos publicos municipaes ou 
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Encontra-se n'estes artigos a divisão das cousas, quanto i s  
pessoas a quem pertence a sua propriedade. Podem ser, como 

parochiaes, ou predios particulares, v20 lanyar-se no mar ou em alguma 
outra correrite de agua publica ou commum; os lagos, lagoas ou pantanos 
sitos em terrenos municipaes ou parochiaes, ou circumdados por differentes 
predios particulares, ou por terrenos incultos publicas, municipaes ou psro- 
chiaes; c os reservatorios, fontes e poços construidos 4 custa dos concelhos 
ou parochias. 

Art. 3.0 São particulares as aguas que nascem n'um predio particular 
e por elle correm, emquanto ri20 ultrapassam os limites do mesmo predio; 
ou que, ultrapassando esses liiriitc.s e correndo por predios particulares, são 
wnsumidas antes de se 1aiiç:trcm em alguma outra corrente putilica ou 
commum. Se, porkm, 8e lançarem em alguma outra corrente publica ou 
commum, deixarão de ser particulares apenas passem os limites do predio 
onde nascem. 

$ unico. São tambem particulares os lagos ou lagoas situados em um 
s6 predio particular, e por elle exclusivamente cercados, quando não sejam 
alimentados por alguma correrite de iizo publico ou commum. 

Art. 4.0 Nos lagos, I:tg6as1 rios, vall:ss, esteiros e mais correntes de agua, 
ti margcm, incluindo ou coniorou, motas, vallados e diqucs, consistir& em 
uma faxa de terreno adjsceiite, junto A linha de agua, que se conserva 
ordinariamente enxuta, e B destinada aos serviços hydraulicoe, de policia, 
ou aecessorios da navegação e fluctuag2o. 

1.0 Nos navegareis e fluctuaveis as  margens terão geralmente de 3 a 
30 metrou, e excepcionalmente at6 50 metros de largura a contar da linha 
que limita o leito ou alveo, conforme a irnportancia e necessidade da via 
ffuctuavcl ou navegavel; 

2.0 Nos não navegaveis nem fluctuaveiu ou de uzo commum, as niargens 
terão de 1 a 3 metros de largura, a contar da linha que limita o alrco ou 
leito, tendo em considcraç%o a sua importancia e uzos que têm, ou de que 
forem susceptiveis. 

5 1.0 Nas lagoas e correntes de aguas de menos consideração poder30 
at8 ser supprimidas as margeus, attendendo ao seu uzo, antigos costumes 
e regiiriciitc~s; riao podrrido n'este caso, os respectivos proprictarios 
oppôr-se oii iinpedir a qiic pelo seu terreno junto corrente de agilct ein 
solo enxuto passem os agenlcxs admiiiistrntivou ou das direcções hydraulicas, 
ern exeeuçio do serviço publico a seu cargo. 
5 2.0 A superficie de tcrrcno constitutivo de qualquer margem dever& 

conservar-se sempre livre e desembaragada, não podendo ser cultivada pelo 
proprietario do terreno. Junto dos lagos, lagoas, canaes, esteiros e correntes . . 
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dissemos anteriormente ', publicas, commiins ou particulares 4 ;  

publicas, as coiisas naturaes ou artificiaes, apropriadas ou pro- 
duzidas pelo estado e corporações publicas e maritidas debaixo 
da sua adiniriistração, das quaes e licito a todos individual ou 
colleclivariiente utilizar-se, com as restricções impostas pela lei 
ou pelos regulainenlos administrativos 3 ;  colrzmuns, as cousas na- 
turaes ou artificiaes, não individualmente apropriadas, das quaes 
s6 é permittido tirar proveito, guardados os regulamentos admi- 
nistrativos, aos individuos comprebendiclos em certa circums- 
cripção administrativa, ou que fazem parte de certa corporação 
publica; particulares, as cousas, cuja propriedade pertence a pes- 
soas singulares ou çollectivas e de que ninguem p6de tirar pro- 
veito, senão essas pessoas ou outras com seu consenlimento &. 

do agua navegaveis ou fluctuaveis, o terreno das margens pertenc1,rá ao 
estado. 

$ 3." Os proprietarios legaes dos te i~enos junto dos lagos, Iagôas, valias, 
canaes, esteiros e correntcs de agua, serão previamente indemnisados, no@ 
termos das leis da cxpropriaçzo por utilidade publica, pela expropriaçto ou 
servidócs impostas pelas disposiçGes d'este artigo e seus paragraphos. 

(CollecçZo Oficia2 de Legislação Portugueza, anno de 1892, Lisboa, Im- 
prensa Nacional, 1893, pag. 977; Diario do Governo, n.O 276, de 5 de de- 
zembro de 1892, pag. 2772). 

1 Viù. pagg. 19 e seg. 
2 Semelhante doutrina não vinha no Projecto Primitivo; em seguida ao 

art. 397.0, correspoiidcnte ao art. 378.0 do codigo vigente, inseria-se o art. 
398.0, correspondente ao art. 383.0, onde se definia a oecupação. Con~ muita 
plausibilidade a cornmissão revisora introduziu eata triplice divisão, pois que 
o direito ao uzo das cousns varia segundo ellas s2o publicas, communs, ou 
particulares. Codigo CivJ Portuguez, Projecto redigido por Antonio Luie de 
Seabrct, Coimbra, 1858, artt. 397.O e 398.0; Actas cit., sess2o de 10 de de- 
zembro de 1860, pagg. 80 e seg.; Dias Ferreira, obr. cit., pag. 381. 

3 Encontra-se um substaiicioso estudo relativo á propriedade nacional c 
eeus accessorios no Estudo sobre a legislação das aguas, por M. E. Garcia 
Coiinbra, 1862, cap. 111, pagg. 177-195. O Sr. dr. Assis especializa uma re- 
Futaçzo do communismo demonstrando a propriedade das aguas. Obr. cit. 
n.O 1, pagg. 24-29. 

4 Demolombe, obr. c i t ,  n.Os 463 e seg.; Laurent, obr. cit., tom. VI, n.O1 1-5C 
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As publicas são naturaes ou artificiaes; naturaes, as cousas 
apropriadas pelo estado ou corporações publicas e mantitlas de- 
baixo da sua administração afim de regular o seu uzo, como 
aguas salgadas das costas, enseadas, bahias, etc. (n.OS 2." e 3.O 
do art. 380."); artificiaes as coiisas prodiizidas pelo estado e cor- 
poracões publicas e mantidas debaixo da sua administraçáo com 
identico intuito, como estradas, pontes, etc. (n." 1.O do art. 380.0). 

As cousas publicas podem ser destinadas ao uso de todos e de 
cada tirn em particular, como as estradas, ou a uma utilidade 
geral srm que os zizdividuos possam n&ar no seu uso, como os 
edificios piiblicos destinados ao organismo de certas corpoi.a~5es, 
as escholas, etc. 

Convem observar qiie as cousas publicas, naturaes ou artifi- 
ciaes, incapazes de serem reduzidas a propriedade particular, 
não se encontram iritegralmente mencionadas nos n.OS 1.O-3.O do 
art. 380.O; sendo certo qiie semelhante enumeração na hypo- 
these contraria seria visivelmente iricompleta, omittindo-se, por 
i.\rrn[)lo, as praças, forlificações de guerra e edificios destinados 
,i iristrucç5u; basta interpretar devidamerite a IocuçGo: perlcncmz 
a esta cat~goria (art. 380." in fin.); as cousas expressas rios 
n.0".0-3.0 pertcqcenz as cousas piiblicas, sem todavia conçtitiiirem 
a totalidade d'essa mesma categoria de cousas. 

Como demonstramos i10 logar competente ', as cousas piiblicas 
distinguem-se tlas communs coino estas duas categorias se dif- 
ferençam tlas particiilares. Convêm entretanto salientar :i diffe- 
rença entre coiisas publicas (art. 380.O) e cousas ou bens do 
estado (art. 381.O e $ 1111.). A propriedade das cousas particiilares 
pbde pertencer a pessoas singulares, i~idividuos, ou collectivas, 
pessoas jnoraPs. O estado, o municipio e a parochia, considerados 
como pessoas moraes, são susceptiveis de propriedade particular; 
as cousas possuidas pelo estado nos termos do art. 380.O sáo bens 
publicas; as possuidas pelo estado como pessoa moral na hypo- 
these do art. 382." coiistituem bens do estado. 
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O estado possue bens exactamente nas mesmas condições juri- 
dicas qiie os particulares, que tem e administra pelo mesmo titulo 
e do mesmo inodo, que se chamani bens do estado e que todos 
os dias vernos anriunciados a venda, como fóros em posse da 
fazenda, cujo unico destino e dar rendimento para as despezas 
geraes-e bens de qiie sO o estado como corpo moral p6de uzar, 
sendo vedado o seu uzo aos cidadáos individualmente conside- 
rados i. 

Entre as cousas publicas encoiitram-se: 1) as estradas, pontes 
e viaductos constri~idos e mantidos a expensas publicas, niuni- 
cipaes ou paroctiiaes ; 2 )  as açuas salgadas das costas, enseadas, 
bahias, portos artificiaes, docas, fozes, rias, esteiros e o leito 
d'ellas, caes e praias at6 onde alcançar o collo da maxima preamar 
d'açua viva; 3) os lagos, lagôas, canaes, vallas e correntes d'agua 
riavegaveis ou fluctuaveis com os seus respectivos leitos e margens 
e as fontes publicas (art. 380.O, n.OS 1.O-3.'; Decreto n.O 8 de i 
de dezembro de 4892, art. 1.O, n.Os Iao ,  e.', 1.O, %O)¶. 

1 Dias Ferreira, obr. cit., pag. 381. O art. 380.0 não se refere aoE bens 
do estado, que constituern propriedade particular (patrimoniaes em que a 
fazenda siiccede na falta de herdeiros legaes do auctor da herança), nem 
aos bens da fazenda destinados a serviços determinados (fortalezas de guerra, 
ediicios para repart,ições publicas), mas sómente 4s cousas do uzo geral de 
que ninguem póde ser excluido. NBo perdem a natureza de particulares os 
bens pelo facto de serem regidos por lei especial, como os antigos bens 
proprios da coroa, reguengueiros, fiscaes ou de fazenda, ainda aotualmente 
sujeitos d Lei dc 22 de junho de 1846 e como o apanagio do successor 4 
corôa, que aiuda hoje 15 regulado pela carta patente de 27 de outubro de 
1645 e pcla Lei de 19 de maio de 1863, art. 13.0. Dias Ferreira, eegunda 
edaçlio, pag. 271. 

O Decreto n.O 8 de 1 de dezeinbro de 1892 reformou algumaa disposições 
relativas á jurisprudencia hydraulica; no relatorio respectivo queixa-se o 
ministro da iricongruente confusgo il'esta materia legislativa. 

As disposiç0es do c o d i e  civil sobrc a jurispriidencia hydraulica, dsz elle, 
estão confusamente redigidas, o que faz com que pareçam se contradigam, 
dando logar a tantas intcrpretaç0es quantos s2o os julgadores, com mani- 
festo prejuizo da justiça e sobretudo da agricultura e da industria, n&o ae 
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Desde muito tempo consideram-se coiisas publicas as e:tradas, 
qualquer que seja a sua classificaçáo, reaes, districtaes. muni- 
cipaes ou vicinaes (art. 380.O, n.O *I.") '. É essencial, porem, para 

tendo aproveitado do estudo da legislação t2o completa sobre as aguas, j& 
eatabelecida na Italia e em alguns outros paizes. É: bem sabido e coi~hecido 
O estado de abandono cm que têm pcrmanccido os serviqos Iiydraulicos; 
cada um faz o que lhe apraz, c a maior parte das vezes os prejudicados 
d o  fazem valer os seus direitos, nzo $6 pel:~ incerteza dos resultados do 
pleito, como pela despeea coin quc n3o podem, e talvez na maioria dos casos 
pcla differença de posição social entre os contendores. Bastantes dieposiçóes 
leçislativas ha publicadas, com as quaes os nossos governos têm querido 
levantar o estado de abatimento em que aquelles serviyos têm jazido; pouco, 
porhm, têm coneeguido, umas vezcs por serem taes providencias relativas 
erclusivamente a ccrtos cursos de agua, outras vezes pelo pouco cuidado 
das auctoridades a quem foi commettido o seu cumprimento, e prineipal- 
mente pela resistencia dos interessados a perder os seus antigos privilegioa 
e o anterior estado de cousas. (Relatorio do Dec. de 1 de dezembro de 1892, 
cap. vrrx, pag. 872 da Collecção Omial rle Le.qielação Portuguesa). 

0 s  2.O e 3.O do art. 380.O encontram-sc substituidos pelo art. 1.0 e seus 
numcros do mencionado decreto; são publicas: 1) as aguas salgadas daa 
oostas, enseadas, bahias, portos artificiaes, docas, fozes, rias, esteiros e seus 
respectivos leitos, caes e praias ath onde alcançar o collo da rnaxima preamar 
de aguas vivas; 2) os lagos, lagoas, eanaes, vallas e correrites de a p a  doce 
navegaveis e fluctuaveie, com seus respectivos leitos e margens, e as fontes 
publicas (Dec. cit., art. 1.0, n.o".0,2.0). Apezar do commentador Dias Fer- 
reira (eegunda edição, pag. 272) afirmar que nHo houve a l t e w o  no fundo, 
o Decreto de 1892 inclue nas cousaspublicas osportos artificiaes, docas, caes, 
praias, vallas, margens das correntes navogaaeis e fluctuaveis a que se não 
referia o art. 380.0 Um dos argumentos adduzidos no texto para demonstrar 
o caracter exemplificativo da enumeração no art. 380.0 não tem impor- 
tancia para a inteipretaçgo do Decreto; em vez de pertencem lê-ee: e& 
publicae. Entretanto julgamos egualmente exemplificrtiva semelhante dou- 
trina, porque a solução contraria excluiria pelo menoe as  cousas mencio- 
nadas no n.O 1.0 do art. 380:, notando-se que a lettra do Decreto nZo se 
oppóe 4 nossa doutrina. 

1 Na impossibilidade do fazermos uma demonstragão minucioee d'esta 
seserçáo, contentatno-nos com uma ligeira reeenha. Kas Ordwçües  do Reino 
(liv. 11, tit. xxvr, $ 8.0) diz-se: t~pertencem aos direitos reaes as estradas e 
ruas publicas antigamente uzadas. E, postoque o wo dae estrsdaa seja egual- 
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que as estradas sejam declaradas publicas, municipaes ou paro- 
chiaes, que fòssem construidas a custa das respectivas corporaçóes, 
e por ellas sustentadas as despezas de exploração. Dos caminhos 
coiistriiidos e mantidos a expensas dos particulares, salva a fis- 
calização do governo pelo seu direito policial, não podem apro- 
veitar-se quaesquer outras pessoas alem do dono, sem licença 
d'este. Mas, os construidos e sustentados a custa do municipio 
ou da parochia são tão publicos, no sentido de ser licito a todos 
utilizar-se d'elles, como o sáo os construidos e sustentados custa 
do estado. Os caminlios de ferro que o governo administra por 
si, ou por intermedio d'alguma companhia, devem considerar-se 

mente commum a toda a gente e ainda a todos os animaes, sempre a pro- 
priedade d'ellas fica no patrimonio real.. O Decreto cle 13 de agosto de 1832 
diap3e rio art. 2.0 : aos bens da nação, tomada collectivamente, sHo os bene 
do uzo gcral e commum dos ltahitantes, como.. . estradas geraes e pontee 
n'ollas construidas. . . Os bciis da nação, adquiridos por titulos de successão 
e execuqão fiscal e não destinados ao uzo geral e commum, serão regulados 
pelas leis da fazenda e formarão parte do thesouro publico disponivel : a 
nenhuma Cestas cspecies de bens t5 applicavel a jurisprudencia dos bens 
chamados da coroa; a natureza d'estes bens fica extincta, bem como todas 
as leis relativas a elles, e ft ~uccessão d'elles.0 A Lei de 15 de julho de 1862 
classificou as cqtradas ordinarias do continente do reino em reaes ou de 
primeira ordem, districtaes ou de segunda ordem e municipaes ou de ter- 
ceira ordem (art. 1.0); dividiu as  estradas reaes (art. 2.O); determinou as  
districtscs (art. 3.0) e definiu as de terceira ordem. O Decreto de 6 de junho 
de 1864 dividiu as estradas municipaes (art. 1 . O ) .  O Decreto de 31 de dezembro 
de 1864 determinou que nenhum caminho de ferro podia ser construido, 
nem explorado, quer directamente por conta do estado, quer por contracto 
com algum individuo particular, sociedade ou companhia, sem que lei no 
primeiro caso auctorize o governo e no segundo approve e auctorize o con- 
tracto. O Codiyo Administrativo de 1886 reconhece na junta de parochia o 
direito de deliberar definitivainente sobre construcção, reparação e con- 
servaygo dos caminhos vicinaea do uzo excliisivo da parochia, e qui: não 
estiverem classificados como tnsti.adas municipaes (art. 191.0, n.O 8.0). Do 
mesmo modo reputa obrigatorias as despezas da parochia feitas com a cons- 
trucção, reparação, conservaçdo e limpeza dos caminhos vicinaes (art. 202.9, 

1.0, n.O 15.0). Finalmente o Decreto n.O 9 de 1 de dael~ibro de 1892 não con- 
traria o disposto no art. 380.0 
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tambem bens publicos para o effeito do uzo publico. Alem das 
estradas publicas, niunicipaes ou parochiaes, lia as districtaes, 
que podem julgar-se comprehendidas no 1 i . O  1." do art. 380.O, 
porque tambem são construidas e mantidas a expensas do muni- 
cipio. O subsidio que o estado presta a construcção das estradas 
districtaes e muriicipaes não Ilies tira o caracter de serem cons- 
triiidas e niantidas i custa dos districtos e das parochias'. 
A categoria das cousas publicas pertencem tambem certas 

aguas, como agiias salgadas das costas, etc. (art. 380.O, n.O 2.O; 
Ilec. cit., art. 1.') n." 1.O), e agiias de lagos e lagoas (art. 380.O, 
n.O 3.O, ; Dec. eit., art. SI .O, n.O 2.'). Tambem e visivel a distincção 
implicitamente admittida entre agilas salgadas e agiias doces (n.OS 
2.O e 3.O do art. 380." e n.OS 1.Oe 2 . O  do art. 1.Odo cit. Dec.). 

Nas aguas publicas como nas de logradouro commum não pode 
haver posse que jiistifiqae prescripção, nem tem logar a indemni- 
zação pela privaçáo do uzo de servidáo em praia banhad,~ pela 
mare $. 

No $ 1.O do art. 380.O e nos !$$ 1.O e 2." c10 art. 4.' do mon- 
cionadù Decreto de 1892 encontra-se a noção legal de correntes 
navegaveis e fluctuaveis. Pela doutrina do codigo, os requisitos 
indisl~ensaveis para uma corrente se considerar navegavel eram 
os seguintes: a) ser accommodada i navegação; b) possuir seme- 
lhante aptidão durante o decurso inteiro do anno; c) fim com- 

1 Dias Ferreira, obr. cit., ibid. 
2 Gn:ela da Relqão & Lisboa, an. IV, n.O 52, png. 409; Boletim c108 Tri- 

bunaes, an. VI, n.. 232, pqg. 213; AccordZos da ReZaçÜo de Lisboa de 13  de 
novembro de 1889, e do Supremo Tribunal de Justiça de 22 de dezembro 
ae 1890. 

As margens do Tejo respectivas deixaram de ser propriedade das ramaras 
municipaee de Lisboa, Delcm e Olivaes, para serem consideradas proprie- 
dade do estado. Ilevista de Legislaçüo e Jurispttdacia, an. x~v, n.O 700, 
psg. 38'2; Direito, an. XIV, n: 12, pag. 183; Diario do Governo de 1880, 
np 236; AccordBos do Supremo Tribunal de Justiça de 30 de julho de 1880 i 
Portarias de 24 de maio e de 26 de julho de 1881. 
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mercial da navegação (art. 380.O, 3 1 . O )  '. Não bastava que a 
corrente fbsse destinada a navegação; deveria conservar essa 
aptidão durante o decurso do anno inteiro; de modo que, se certa 
corrente fôsse accomrnodada a navegação durante dez mezes, não 
poderia entretanto considerar-se navegavel. 

O commentador Dias Ferreira censurou semelhante exigencia 
do codigo; pela definição, pondera o auctor mencionado, :lave- 
gavel em todo o seu percurso sbmcnte teriamos o Tejo, porque 
os outros nossos rios mais importantes, como o hloiidego, Lima 
e Douro, perdem a qualidade de navegaveis e ate a de fluctuaveis 
durante certo tempo do aniio e especialmente em estio muito 
sêcco. Seria talvez mais razoavel e mais logico declarar navegaveis, 
para os effeitos do direito ci\!il, as correriles que o fôssem durante 
a maior parte do aniio3. 

O sr. dr. Assis Teixeira censurou egualmeiite a disposição do 
5 i." do art. 380.O; não elogiou o segundo requisito relativo A 
navigabilidade da corrente durante o anno inteiro, que restringe 
demasiadamente a area das correntes publicas. Poucas são aquellas 
que entre n6s satisfazem a esta rigorosa condição: algumas estarão 
em um percurso limitadissimo cotnpreliendidas n'esta categoria; 
mas sera isso em mui curta eliterisão. Sendo assim, poderiam os 
proprietarios marginaes, nos mezes em que o rio fbsse accom- 
modado h navegação, prejudicar. este serviço publico construindo 
açudes oii presas e desviando as aguas para beneficio d;i agri- 
cultura ou da industria? Não faltara quem o sustente i sombra 
da disposição da lei. O codigo auctoriza esta interpretação; mas 
estamos bem seguros de que dificilinerite serão ouvidas as re- 
clamaçóes dos proprietarios, visto que a administração, uzando 
do seli poder descricionario, interviria sem duvida para resolver 
os conflictos, que se  levantassem entre os interesses geraes da 

1 Sr. dr. Assis, obr. cit, O ultimo requisito relativo ao fim coiimiercial 
da navegação foi introduzido pela commissão revisora em sessio de 18 de 
março de 1861. Actas cit., pag. 133. 

2 Dias Fcrreira, obr. cit., pag. 383. 
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navegação e os da agricultura ou industria (art. 431.O 3 2.O) .  
Mellior fôra na verdade, concluia o sr. dr. Assis Teixeira, que a 
lei por inenos exigente se tornasse mais racional e exequivel 4. 

Não acompanhamos esta critica feita a doutrina do 3 1." do 
art. 380.'; quando se critica uma qualquer disposição legal con- 
vem atteiider não sbmeiite ao rigor dos principias juridicos, que 
devem informar a legislação codificada, mas tambem as circums- 
tancias de toda a ordem em que se encontra o povo para que e 
elaboratla semelliante disposic;áo legislaliva; ora, se atte~idermos 
a importancia da agriciilti~ra rio nosso paiz, que deveria absorver 
totlus os clemais cuitlados, rião acliamos exaggerado o rigor do co- 
digo, exigiudo o prazo de aniio completo. No intuito de defender 
teriazrncrite os interesses cla agricultura, o legislador collocava ao 
seu sei.viço qiiasi todos os cursos d'agua nacionaes, pois apenas 
considerava publicos os que fbssein navegaveis durante o decurso 
do anno conlpleto. E de facil intuição que a agricultura não podia 
auferir das correntes plibliças todas as utilidades incompativeis 
com as exigencias da riavegação e fiiictuaçáo. O commentador 
bi;is Ferreira preseritiu esta ideia, mas não a aproveitoii con- 
\enienterilente; ao pensamento do legislador, diz elle, caracteri- 
santlo as correntes navegaveis ou fluctiiaveis pela circanistaricia 
de servirem a navegação ou fluctuação e tirando-ltie esta qualidade, 

1 Obr. eit., pagg. 68 e G9. No Relatorio do Decreto de 1 de dezembro 
de 1892 sustenta-se a inesma doutrina: .esta definic;ão (de correntes nave- 
gaveis e iluctuaveis) presta-se á interpretação de que, para uma corrente 
sei- coiisiderucia iiavegavel, deve a uavcgayZo ter logar durante o atino in- 
teiro. Qucreiido, pois, adoptar aquclla interpretação rigorosamente litteral, 
dificilmente se encontraria no nosso paiz um rio que pudesse corisidcrar-se 
navegavel ou fluctuavel, e tal certamente não podia ser a intenção do le- 
gislador. Com effeito lia epochas em que, ou pela est iag~m e pouca qnan- 
tidade de agua, ou pelas grandes cheias e velocidade da corrente, nâo póde 
ter logar a navegapio; e d'esse facto não póde concluir-se que o rio não seja 
nhegavel,  ou que teria de ficar, durante a epocha em que não 6 possivel 
a navegaçãfo, sujeito B. legislagão sobre as  correntes não navegaveis.~ (Relat. 
cit., obr. cit., pag. 873). 



logo que deixem de possuir aqiielle destino, foi não privar os 
donos dos predios atljacentes da occiipaçáo das aguas nos termos 
dos artt. 434.O e seg., logo que iiáo eram aproveitadas para a 
navegação~. D'este principio verdadeiro não deduziii o commen- 
tador todos os corollarios possiveis. 

De resto não jiiigomos muito moralizadora a doutrina. que 
arvora em legislador omnipotente a administração, substituindo a 
supposta deficiencia do codigo pela arbitrariedade administrativa. 

Apezar d'estas coiisideracões o Decreto dc 18'32 atteiitleu as 
ponderações anteriores e definiu corrente na~eçavel a que é ou 
vier a ser accominoclada a navegação, com fins commerciac!~, de 
barcos de qualqaer fhrma, construcçáo ou dimeiisóes (Der. cit., 
art. 1.O, $j 1.'). Ra uma differeriça ftintlamental Pntre a noçáo do 
art. 380.O 5 1 .O e a do Decreto de 1892, embora o commeiitador 
afrirme a identidade furidameiital das duas doutrinas; a naviga- 
bilidade arinnal deixou de constituir elemento substancial da cor- 
rente navegavel . 

As correntes fluctuaveis encontram-se egiialmente definidx nos 
artt. 380.O $ 1.O do codigo civil e 1.O 5 1 . O  c10 Decreto de 1802; 
os elemeiitos das correntes flucluaveis eram os seguintes: a deve 
estar erri costunie antes de 22 rle março de 1868, promiilgaçáo 
do codigo civil, fazer derivar por ellas os ol~jectos fluc1u;intes; 
b)  essa derivação deve ser feita rliiisante o decurso do anno in- 
teiro; c) destinada a fins conimerciaes (cod. civ., art. 380.' 1 .O). 

Identica censura recebia d'alguiis esta doutrina, que o referido 
Decreto substituiu por est'outra: corrente fluctiiavel e aquella por 
onde se faz derivar objectos fluctiiantes, com fins commerciaes, 
ou a que de futuro fôr declarada tal pela auctoridade competente 
(Dec. cit.). 

Tanto as correntes navegaveis como as fluctiiaveis não podiam 
deixar de perlericer ao dominio nacional; verdadeiras vias de 
communicação de caracter geral, facilitam as relações civis e com- 
merciaes, unias no transporte de pessoas e mercadorias, e outras, 
que li30 podem com o pezo dos barcos, no transporte de ma- 
deiras e objectos de egual natureza. 
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Quando o rio não for navegavel ou fluctua\~el, mas si, parte 
d'elle, a esta parte unicamente pertencerá a competente classi- 
ficaçáo (art. 380.O, 5 3 . O ;  Dec. cit. rle 1892, art. i.O, $ 2.'). 

1)estle a p~iblicaçáo do codigo civil fazia sentir-se a neccssitlade 
d'iiiii:! classificaç50 das correntes riacioriaes '; ullimamente o De- 
creto de 1 tle clezembro de 4892 rriandou proceder aos trabalhos 
necessarios para determiiiar a natureza das correntes no paiz, 
mantendo a cltissiticação de que gozavam ria data da sua publi- 
cação os clifferentes lagos, lagbas, vallas, cariaes, esteiros e cor- 
rentes d'agua erilqilaiito não estivesse feita ou approvada a nova 
classificação definitiva (Dec. cit., art. 9.O, 5 2.O; Dec. de 19 de 
dezembro de 1892, art. 7 . O )  %. 

1 nNa mancira de fazer e decretar as c1assificaçOes das correntes d'agua 
deve procurar-se resalvar todos os direitos dos proprictarios que com ellas 
canfroiitam, ou dos interessados e do publico, e para isso o governo recor- 
rer& a todos os modos de publioidade, para que dc futuro ningueni posar ' 

com direito julgar-se prejudicado. Estas classificaç0cs dcveni ser revistaa 
e novamente decre tad :~~  de cinco em cinco annos, que tal 15 o periodo pre- 
scripto no art. 380.0 para a altcração da natureza das correntes d';t;.iin. A 
pratica tem mostrado que a iniciativa destes trabalhos, deixada hs auctori- 
dades administrativas e aos proprictarios. não tem dado resultado; toda a 
convenicncia aconselha que aa classificaqUcs sejam feitas pelos engenheiros 
do estado, cujos conhecimentos, actividade e iudeperidencia diio a maior 
garantia da boa execução, embora dcyois sc acceitem todas as observações 
prévias.. (Relat. cit., obr. cit., pag. 874). O engenheiro José Maria do hfello 
e Mattos publico~i uma aerie de artigos sobre 1iydr:iulica agricola nas suas 
relaç0es com o direito civil. Instituto, voll. xxxvrr~, pagg. 502-511; xxxrx, 
phgg. 226-281,384-396; (Artigo Algumas observagües acerca dos 55 .'La e 4 . O  
do art. 380.0 e outros artigos do codigo civil portuguez). 

2 Como preliniinares da renovação da jurisprudciicia Iiydraulica devem 
oitar-se a Lei de 1 de julho de 1867, Decreto de 26 de dezei~iòro de 1867 e 
Lei de 6 de m r ç o  de 1884 (Relat. cit., obr. cit., pag. 872 e seg.). 

Decreto n . O  8 de 1 de dezembro de 1892: 
Art. 7.0 Pelas direcçõeei das circumscripçõcs proceder-se-ha em seguida 

i publicaç80 d'esta lei, em cada uma das bacias hydrographicas, 4 sua clas- 
sificaçao e demarcação, designando-se separadamente : 

1.0 Quaes os lagos, lagoas, vrillas, canaes, esteiros e correntes de agua, 



Pelos principias universalmente reconhecidos em direito inter- 
nacional reputavam-se parte integrante do territorio d'uma nação 

ou partc d'clles que devem ser considerados navegaveis ou fluctuaveis, e 
como tal publicos nos termos da legislação civil e d'este decreto ; 

2.0 Qual a largura que deverao ter as  fachas de tcrreno destinadas a 
constituir as margens d'eaeas correntes, esteiros, canaes, vallas, lagos ou 
lagôas. 

Art. 8.. Logo que estcja concluida a demarcação c classificação de qnal- 
quer bacia hydrographica ou secqão em que tenlia sido dividida, sei âo os 
interessados chamados a examinar a referida classificação e a apresentar as 
suas reclamaç0es pelo modo e nos prazos indicados no regulamento que far 
p:irtc d'este dccreto. 

§ unico. Findo o prazo marcado no paragrapbo antecedente, tenha ou 
n2o h a ~  ido rcclamaplo, todo o proccsao subirb ao governo pelo ministcrio 
das obras publicas, commercio e industria, com a devida informaçlo do 
engenheiro director da respcctiva circumscripqao hydraulica. 

Art. 9.0 O governo pelo ministerio das obras publicas, commercio e in- 
duatria, ouvido o conselho superior de obras publicas e minas, e apreciando 
as reclamaç0es apresentadas, determinará qual a definitiva classificação c 
demarcação que se deve adoptar. Esta resolupão assim como a demarcação 
e classificaçlo approvadas serio publicadas no Dinrio do Governo. 

1 . O  Os lagos, lagôas, vallas, eanaes, esteiros e correntes dc agui,  o11 
a partc d'elles que ngo for classificada navegavel ou fluctuavel, serão con- 
siderados communs ou particulares, conforme n'elles se verificarem at  cori- 
digacs dos artigos 2.0 ou 3.0 

fS 2." Emquanto nâo estiver feita, ou approvada, nos termos d'este dc- 
creto, a nova classiticaçiio definitiva, os differentes lagos, lagoas, vallas, 
canaes, esteiros e corrcrites dc agua terZo a clae.sificaç20 de que goeavain 
na data da publicação d'epte dccreto. 

S r t .  10.0 Concluida e approvada a classificaç20 de que trata o artigo 7 . O ,  

ou rnesino independente d'acliiella classificaçâo e demarca$ão; quando o 
governo o ordenar, por motivos dc interesse ou beneficio publico; a pedido 
da maioria dos intcressadob; ou qualido os directores das circnmscripç?~c,e 
hydraulicas o julgarem conveniente, estcs proceder20 ao estudo, c1:usiti- 
c a g h  e dcinarcaçâo da parte das bacias hydrographicas que seja necessario 
estudar e conhecer para o fim que se tiver em vista, sob os seguintes 
pontos : 
1.0 Quaes as vertentcs dos lagos, lagoas, vallas, canaes, estciros oii cnr- 

rentes de ama,  quer publicou, quer communs, que para a conservaçi o t i l  5 



as aguas do mar adjacentes As costas na distancia d'um tiro de 
canhão (art. 380.O, n." 2 . O ;  Alv. de 4 de maio de 1803), pois que 

terrer.38, ou para melhor regimen das aguas devam ser arborisados simples- 
mente enrelvadoe, ou cultivados em sucalcos; 

2.0 Qual o perimetro que limita o terreno adjacente 4s correntes de agua, 
vallas, canses, esteiros, pantanos ou lagoas, não navegaveis nem fluctuaveis, 
cuja conservação o regimen possa interessar os proprietarios confinantes, 
quer para aproveitamento e esgoto das aguas, quer para a sua colmatagem, 
quer para a irrigação, executarido.se as respectivas obrm e ocçorrc ndo-se 
ao seli pagamento nos termos do regulamento que faz parte d'estc d1:creto; 

3.0 Qual a largura que deverão ter as margens da corrente, valla, canal, 
esteiro, pantano, lago ou lagoa; 

4.0 Quaesquer outras designaç0es e esclarecimentos concernentcs 4 boa 
applicaçiio d'este dccreto e regulamrnto quc d'elle faz parte. 

8 1.- Estas classificaç0es e demarcações parciaes servir20 de base para 
se estudarem e projectarem as obras de melhoramento ou conservagto que 
se devem executar, e os terrenos por ellas compiehendidos formarão as 
zonas das bacias hydrographicas respectivas. 

$ 2.0 As classificaçÕcs parciaes a que se refere este artigo sertio feitas 
segundo a fórma e o proccsso indicado nos artigos 7.0, 8.0 e 9.0 e segundo 
o regulamento que faz parte d'este decreto. 

Art. 11.0 A classificação e demsrcaçâo definitivas mandadas adopt:~r pelo 
governo, dcpois de publicadas no Diario do Governo, e os trabalhos ou obras 
que d'ellas resultarem nos termos d'este dccreto, c do regulamento que 
d'elle faz parte, não podem ser embrigados, qualquer que seja a r a ~ ã o  ou 
fund:~mento; ou a sua execuçzo interrompida por sentenp ou despacho do 
poder judicial, accordão ou deliberaqão dos tribunaes administrativos. Fica, 
porém, salvo aos interessados o direito L previa indemnização que llies for 
devida na conformidade das leis de expropriaçgo por utilidade publica. 

Art. 12.0 O governo, pelo ministerio das obras publicas, commercio e 
induutria, ordenarli. de cinco em cinco annos a revisgo da demarc:tç:;o e 
classificação de qui: trata o artigo 7.*, ou mcsmo, antes de findar aquclle 
prazo, poder& ordvnar acluclle serviqo quando o julgar conveniente, ou sob 
proposta dos dircctores das circumscripções hydraulicas, procedendo-se a 
essa rcvisro pelo modo prcscripto. 

$ 1.0 Tres annos dcpois de feita ou revista qualquer classificação e demar- 
caçgo, podem quaesquer intcrcssados promover igualmente nova revisão total 
ou parcial, requerendo-a ao director da respectiva circumscripção hydraulica. 

$ 2.0 A revisão de qualquer demarcqao ou classificaçãe requerida pelo 



ate ahi podia a nação fazer respeitar a sua soberania; pela legis- 
laçáo vigente reputam-se parte integrante do territorio da nação 
as agiias do mar adjacentes as costas ate dez ltilometros ou duas 
leguas, oii antes ate onde a nação poder fazer respeitar a sua 
soberania. 

Leito ou alveo (3 3.O) e a porção de superficie, que a corrente 
cobre, sem trasbordar para o solo naturalmente enxuto. 

O leito das agiias salgadas e tambem do dominio piiblico; este 
leito abrange toda a superficie que chegam a cobrir as mais altas 
mares ordiiiarias (art. 380.O, n.O 2.O).  Náo se estende, porem, o 
dominio publico as superficies dos terrenos particulares, que a 
agua do mar possa cobrir artificialmente, ou que sejam por ella 
invadidas mediante qualquer accidente natural. O leito não com- 
prehende egiialmente as coroas de areia e mais terrenls desco- 
bertos durante a m6r parte do tempo. As aguas neni senlprc 
occuparn o niesriio espaço; ora invadem as margens, ora se con- 
centram n'uma pequena parte do alveo. Era necessario que a lei 
dissesse quando a parte occupacla pelas aguas se denominava 
leito ou alveo, afim de se interpretar razoavelmente o n.' 2.' do 
art. 380.O 

Como deveremos entender as margens dos lagos, lagoas, rias, 
esteiros e mais correntes d'agiia doce navegaveis e fluctuaveis a 

iiiteressados começarti por um incluerito sobre n ricce~sidade e extens51 
que seja conveniente clar á incsma revisão, devendo proceder-se a esse ix i -  
querito adriiiiiistrativameiite. Todo o proccLoso iiiforriiado pelo director ti. 

respectiva circu1nseripç50 liydraulica ser& pelo niesmo remettido ao gc.- 
verno, que pelo miiiisterio das obras publicas, commercio e industrial a r 
denará sc dcve ou uiio proceder-se A revisHo, e em que extensgo. 

Ordenada a revislo ser& esta levada a effeito segundo a fórnia e terrr. 
jA estabelecidos nos artigos anteriores; devendo dar-se começo aos traball. 
dentro de trinta dias, depois de approvada a revisão requerida. 

Vid. h'egulamento d'este Decreto no Decrefo de 19 de dezemúro de 16: 
artt. 1.0-27.0 (Collecçdo Ogicial de Legislação Portugt~eza, anno de I& 
Lisboa, Imprensa Naciouall 1893, pagg. 1191 e seg.; DiarZo do G'werno c- 
pag. 2773). 
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que se refere o art. 1 .O do Decreto de 1809? Semelliaiites miirgens, 
incluindo os conioros, mottas, vallados e diques, consistii-áo em 
uma faxa de terreno adjacente, junto á linlia cl'agua, que se con- 
serva ordinariamente eiixiila, e C destinada aos ser\riços hydrau- 
licos da policia ou accessorios da uavegaçáo e fluctuação (Dec. 
cit., art. 4.'); nas vias navegaveis ou fluclua~eis as margens terão 
geralmente de 3 a 30 melros, e excepcionalniente ate TO metros 
de largura, a contar da  linha que limita o leito ou alveo, con- 
foriiie a importaricin e riecessiilades da via fluctuavel ou navegavel 
(ri." i."); porem, nas lagoas e correntes cl'agua de menor consi- 
d e r a @ ~ ,  poderão até seiL sup1)riinidas as margens, attenclendo ao 
seu iiso, antigos costurnes e i-egimeritos, não podendo n'este caso 
os respectivos proprietarios impedir o11 oppor-se a que, pelo seu 
terreno junto a corrente d'agua, ou solo erixuto, passem os agentes 
adniinistrativos ou das dircc(iies Iiydraulicas, em execução do 
serviço publico a seli cargo (4 1 . O )  '. 

Convém observar yiic a superficie de terreno constitutivo de 
qualquer margem deveri coriservar-se sempre livre e desemba- 
ra<;ada, não podenrio sei- cultivada pelo ~iroprietario do terreno, 
pertericentlo de reslo ao estaclo o tcrr'ciio marginal jiiiilo dos 
lagos, lagoas, eaiiaes, estciros e correntes d'agua riaveg;t\eis ou 
fluctuaveis ($ 2.") .  R'um rccto espirito de equidade, os pi.oprie- 
tarios legaes dos terrenos junto 110s lagos, lagòas, \~aIlas, canaes, 
esteiros e correntes d'agua, seráo posteriormente indemnizados, 
nos termos das leis de exprol'ria@o por utilidade publica, pela 
expropriação ou s~:i,\itlao imposta pelas disposic,ões do art. 4 . O  

(Dec. cil.) e seus 5% ($ 3."). 
Ja no direito aiiterior era geraliiierite recebido o principio de 

que ao estado e náo aos proprictar.ios confiiiantes pertenciam as 
rriargens tlos rios riavegavcis c íl~ictiiaveis. 

É de Fxil iriterpretacáo o 4." Nas correnles náo navegaveis 
nem fluctua~eis formarii se nioiiclibes e aterros e não illias; no 

1 Vid. Relatorio do cit. Decreto de 1892, na obr. cit., pag. 873. 
5 



mar e correntes navegaveis e fliictnaveis podem surgir ilhas ou 
moucli6es e nunca aterros. 

Eritretanto o 5 1111. do arl. "294.O atlmitle aterros nas correntes 
~iavegaveis e fliictuaveis. Aterros consistem na accumulação de 
materias sèccas em terreno alag;ido, alé qiie o tornam de todo 
sècco. Mouchóes são o resultado de aterros successivos, produ- 
zidos pela corrente, que váo alteantlo poiico e pouco ate ficarem 
iuteiramentc livres de serem cobei.tos d'agua no estado ordinario. 
As ilhas são formadas por e r u p ~ ã o  vulcanica ou pela divisão do 
rio em dois braços, costeaiido o campo contiguo e transformando-o 
ern illia ou por a corrente deixar ern secco um cabeço ou pelo 
increiiiento extraordiii:irio do moucti9o. Comoros são amontoados 
de terra ei,guitlos ai~ti0cialrriciite sobre a siiperficie natural do 
solo marginal, que potlem eslar coberto5 de crva, arvores oii ar- 
bustos. Capvllo e a cobertura ou capa de terra superior, com o 
seu accessorio de vegetação '. 

A categoria das cousas communs pertenciam pelo art. 381 .O do 
codigo: i )  os terrenos baldios, municipaes e parochiaes; 2) as  
correntes d'agua não navegaveis nem fluctiiaveis que, atraves- 
sando terrenos municipaes ou paroctiiaes, vão lançar-se no mar 
em alguma corrente navegavel ou fluctuavel, os lagos ou lagbas 
sitos em terrenos miiiiicipaes ou parocliiaes, e os reservatorios, 
fontes ou poços construidos ii custa dos coricelhos ou parochias. 

I\. doulriiia d'este arligo era diversamente interpretada, como 
se deduz do cominentnrio elaborado por Dias Ferreira e das obser- 
vações do sr. dr. Assis Teixeira %. 1Jever.se-hiam considerai'cousas 
cornniuns as colarentes que alravessavani terrenos publicas, as que 
se  dirigiam directamente ao mar? 

A interpi-etação mais geralmente admittida inclinava-se pela 
soluçáo que julgava exemplificativa a enumeraçáo do art. 381.O 3; 

1 Dias Ferreira, obr. cit., pagg. 386 e seg. 
8 Ibid., ibid., pag. 388; Assis Teixeira, obr. cit., pag. 78 e scg. 
3 *A redacglo dp art. 381.0, n . ~  no, parece um pouco confusa, visto (lu; 
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todavia a redacçHo do artigo inspirava algiima Iiesitacão, que des- 
appareceu com o art. 2.' do Decreto de 189% alem das mencio- 
nudas no n." 1.O do art. 381.', são cousas communs os canaes, 
vallas e correntes d'agua ngo iia~cgaueis, nem fluctuaveis I ,  que, 
atravessando terrenos publicas, municipaes, parochiaes ou predios 
particulares, vão lariçar-se no mar ou em algiima outra corrente 
d'agua publica ou commum; os lagos, lagoas ou pantanos sitos 
em terrenos municipaes ou ~)arocliiaes; e os reservatorios, fontes 
e poços construidos [i custa dos concellios ou parochias 

Assim ficam resolvidas arliiellas duvidas. 
Os pastos, mattos, lenlias e outras quaesquer siibstancias ve- 

getaes, creaùas em terreiios miinicipaes oii parocliiaes, pertencem 
sb aos moradores do i-espectivo concelho ou paroctiia, e o goso 
ou communlião n'essas pastagens, quer os preclios sejain dos 
municipios, quer das parochias, quer do eslado, e inteiramente 
regulado pelas leis adiniriistrativas (cod. civ., artt. 473.' e 8263.'; 
Dec. de 6 de agosto de 1802, art. 45. ' ) .  

A lei de desamortiznç50 de 28 de agosto de 18GS (art. 
$ un.) perrnitle a divisáo dos baltlios pelos viziiihos, iiidepentlen- 
temente de praça, depois de marcado devidamenle o tcrreno e 
a quantia de fôro, se a n1;iioria d'elles assim o requerer. Náo 
dispunha diversamente o Alvari de 27 de novembro de 480hP. 

por ella ficariam fora da categoria das aguas communs todas as que se 
langassem directaiiicnte no mar ou em outras correntes niio navegaveis, 
nem fluctuaveia, O que parece contrario a todos os principias e ntE ás dispo- 
eiçbee posteriores do mesmo codigo, quando trata das aguas não navegaveia 
nem fluctuaveis, nas quncs não hz distincggo algumau (Relat .  cit., obr. cit., 
pag. ,873). 

1 E accentuadissirua a tendencia da moderna orientação juridica no sen- 
tido de integrar no dominio publico as mesmas correntes não navcgnveis 
nem fluctuaveis. Codigo Italiano (de 1865), art. 427.0; Codigo da Sard~xilia, 
art. 420.O; Tonimaso Traina, L e  seruitC legali s d l e  ucque, Palermo, 1873, 
pag. 45; Garcia Goyeria, Coneordancias, Motivos y Commentarios dcl Código 
Oiuil Espalrol, Jladrid, 1852, artt. 386.0 e 488.0 Vid. ar. dr. Assis, obr. cit., 
n.OS 8 c seg., pagg. 49 e seg. 

2 Corrêa Telles, Digesto Portziyuez, Coimbra, 1835, artt. 1182.0-1194.~, 



Como dissemos anteriormente, o Decreto de 1898 eliminou as 
duvidas emergentes da redacção do 11." 2." do art. 381.O As cor- 
renles iiáo uavegaveis nem fluctuaveis sáo commiins, quer atra- 
vessem terrenos piil>licos, iiiuriicipaes ou p;trochiaes, quer se 
dirijam irnmediatamente ao mar; a natureza das correntes com- 
muns consiste principalmente em atravessar outros terrenos alem 
d'aquelle onde nascem e nunca em dirigir-se ao mar por iiiter- 
medio d'alguina corrente navegavel ou íiuctuavel ou atravessar 
s6mente terrenos municipaes e porocliiaes, como poderia de- 
duzir-se da inlerpretaç80 litteral do art. 381.O e seus numeros. 

As margens das correntes tiao naveçaveis nem fluctuaveis ou 
dc uso commiim têm de 1 a 3 melros de largura, a contar da 
liiilia qiie Iiiriila o alveo ou leito, teiiclo em coiisideraçáo a sua 
iniportaricia e usos que terri ou de que forem susceptiveis (Dec. 
cit., art. 4." 1i .O 2.O). O direito as margens das correntes commuris 
regula-se pelo art. 4.O, n.O S . O ,  $5  1.O-3.', a que nos referimos 
anteriormente '. 

A corrente navegavel, que durante cinco annos consecutivos 
não servir i navegaçlo, passa i categoria de fluctuavel; esta 
ultima trlinsiorniar-se-ha em corrente de uso commum, se durante 
cinco atinos coiisecuti\os não servir ;I fliicluaç50 ( $ 5  1.O e 2.'). 

O leito ou alie0 tia corrente de uso çoniiuum, que atravessa 
uin predio parliciilar, ou n'elle se ajuiita tili nasce, fbrma parte 
iritegr;irite do mesmo predio ( 5  3 . O ) ;  a propriedade do leito oii 
alveo de qualquer corrente de uso commum, que passa entre 
dous oii niais pretlios e attribuida aos mesmos predios com as 
limitações e se~~vidões expressas iio codiço ( F j  4.O); a propriedade 
do Ieilo o11 a l ~ e o  pertence aos proprietarios marginaes, que podem 
apenas aproveitar-se do i~so  das aguas, naturalmente incapazes 
de serem apropriadas exclusi~arnente. Por isso, os possiiidores 
das duas margens podiam dentro do seu predio, ou os d'uma e 

not. d) no nrt. 1182.0; Coelho da Itocha, obr. cit., 5 471; Dias Ferreira, ae- 
gunda ediçüo, pag. 274. 

i Vid. pagg. 51-52. 
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d'outra de  commum accordo, dar as aguas a direcçIo que qui- 
eessem, iiáo iricommodarido os predios siiperioi8es com o refluxo 
corresponderile a essa alteraçáo, nein allerando o ponto de  satiida 
(artt.  4 . 3 4 . O ,  hh2.O). Aclualmente, pelos Decretos d e  1 e 19 d e  
dezembro de  1802, náo e licito aos proprietarios fazer obras, nem 
no alveo nem nas margens das correntes, cjualquer que seja a 
natureza d'estas, serri auctorização do ministerio das obras piiblicas 
pela circurnscripção liytlraulica (Dec. de  I de  dezembro d e  1892, 
artt. 13.' e seg.; Dec. de  19  de  dezembro d e  1892, artt. 28.O 
e seg.). 

Cada predio possue, por virtude da lei, o traclo do alveo, com- 
prelieridido eritre a linha marginal e a linlia media do dicto leito, 
terminando superior e itiferiormeiite, em relação ao curso tia cor- 
rente, por duas linhas e caliirido perpeiidiculares da extremidade 
da  lirilia marginal do preclio sobre a linha media (5 5.'); como 
observa o coiiimentador, a lirilia divisoria das correntes d'agua 
B a linha media da superficie equidistarile de  ambas a s  margens, 
e náo a lirilia niarcada pelo fio da corrente, que púde encostar-se 
mais a uma do que a outra das margens, com flagrante desegual- 
dade para os proprietarios margiriaes i .  

Coiinexa com a doutrina em questão 6 a do art. 2193.O, espe- 
cialmente destinado a resolver a liypotliese da propriedade do 
leito abandoriado. Uma correiite desvia-se naturalmerile do leito 
normal e invade novos predios; a qiiem deve pertencer a pro- 
priedade do antigo leito? 

Varias soluçóes tèm sido defendidas pelos jurisperitos; é pos- 
sivel distinguir cjualro orientações bem differenciadas. 

O sr. dr. Garcia e iiitentle que riem o leito abandonado deve 
ficar pertencciitlo aos proprietarios marginaes, nem ser  (lado a 
titulo d e  iiideinnizaç50 ao proprietario das terras invadidlis pela 
corrente; rnas sim corilinuar a fazer parte db doininio nacional, 

1 Dias Ferreira, segunda ediçzo, pag. 276. 
2 Obr. cit., cap. VI, pagg. 225 e seg. 
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tendo o governo restricta obrigação de indemnizar o proprietario 
dos terrenos, onde tis aguas abrira111 um riovo leito, podendo 
tirar o montante tla iridemriizaçáo imme(1iat;irnente do tliesouro 
publico, oii do prodiicto da venda do lei10 :ibandonado, feito o 
prévio exaine, ou deixando decorrer o tempo necesc-aricl para 
porler com seguranqa acreditar-se qiie a correiite não relomarh 
o seu antigo leito. O quatltum d'essa indemniznc,áo dele1.6 ser 
avaliado segiiiido as circiinist:lncias do caso corrente, não pei dentlo 
de vistil qiie a iiivasão das aguas ii'iirn predio particular pbtle, em 
;rlguris casos, ser v:tnlajosa ao proprietario ou dono d esse I redio. 

Ihta deutriiia, se limita o alcance social do acaso e as tenta- 
tivas capciosas de mudar leitos de cerlas correntes, altera funda- 
mentalrneiite o organismo da legislaç3o hpdraulica admiltida pelo 
nosso codigo. 

Laiirent considerando os inconvenientes d i  legislação romana 
e jurisl)rudcncia franceza, procurou encontrar uma soliição riiedia; 
a propriedade do leito abandoriado per tence aos proprietarios mar- 
ginnes, que se obrigam a indemnizar os propiietarios prejudicados 
com a nova direcção da corrente; essa iridemiiizaçiio e cotada pelo 
valor do prejuizo, qnc os predios respectivos soffreram (Acant- 
Pr'ojet, art. 607.'). 

Como é facil lerificar, esta solução não 6 completamente diversa 
de quaesquer das anteriormente seguidas; combina os principios 
da accessão e inderrinização. 

O direito romano atlmittia a propriedade do alveus derelictus 
como perlença do proprietario marginal em virtude da accessão 
A eqiiiclade dcfendida por \Vo:lori c tantos outros auctores pre- 
feria o direito romano o rigorismo iuflexivel dos principios jilri- 
dicos; bem o sentia Gaio na phrase: vkz esest ut id obtineat; com 

i Principes rle Droit cit., rol .  VI, n . O  806, pag. 391 ; Avant-Projet cit., tom. m 
Iiv. 11, pag. 72, art. 607." 

:! L. 7, 5 5 . O ;  L. 30, 5 1.O. D. de adq. rer. dom.; L. 1,  § 7.0, D. deflumin: 
8 23.0, I .  de rer. divia.; sr. dr. Assis, obr. cit., pag. 74; Wodon, obr. cit., liv. L 

tit. I, n.O 17, pagg. 56 e seg. 
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alguma violencia e que se coiisegiie executar o preceito do direito 
romano '. 

O codigo italiano (art. 461.') não se afasta da jui-isprudeiicia 
romaria2. hiuilo razoavel seria esta doutrina se não merecesse 
alguma consiileraçiío o prejuizo soffi-ido pelos novos proprietarios 
marginaes. 

A jurisprudancia franceza pFesta inteira homenagem h indemni- 
zação devida aos proprietarios dos terrenos para onde derivou a 
corrente; l~iifendorff, Grocio. Durnoulin, Virinio e Polhier, ten- 
tando conciliar o direito estricto coni a equidade, prepararam ds 
antecedentes Iiistoricos do art. 563.' du codigo de Napole3o 3. 

O codigo civil portugurz (art. 2293.") estabelece que os donos 
dos pretlios invadidos adquirirão direito ao terreno, que occdpava 
o alvco aiiligo, cada um em proporção do terreno perdido pela 
variação da corrente. Como se deduz da redacção e espirito do 
artigo, a corrente deve mudar de direcção naturalmente e sem 
acção do homem I. 

Não ofierece ditficuldacles a interpretação dos $ 3  6.' e 7.' com- 
binados com o disposto no mencionado Decreto de 4892. 

A proposito da divisão das cousas em publicas communs e par- 
ticulares referimos ligeiramente a natureza das particulares " o 
citado Decreto de i892 procurou especializar as aguas parti- 

1 Maynz, Cours de Droit Rornain, Bruxclles-Paris, 1870, 8 187.O 
Codigo Italiano, art. 461.0 aSe uii fiuine o torrente si forma un nuovo 

letto, abbandonando l'antico, questo spetta ai proprictari corifinaiiti alle 
due rivem. Vincenzo Cattanco e Borda, I1 Cn(1icc Cie.ili> Italiano Ai~i~otato, 
Torino, 1865, tom. I, pag. 348; Wodon, ibid. 

3 Codigo de Napoleão, art. 563.0 «J,es proprietaires des fonds nmvellement 
occupbs preniient, & titre d'inderniiité, l'ancien lit abandonnb, chacum dana 
Ia proportion du terrain qui lui a. ét; ciil(,rc:.n FJTodon, obr. cit., ibitl.; De- 
molombe, obr. cit., tom. x, 1i.0"16--11 bis; Laurent, obr. cit., ibid. 

4 Recista de Legislapão e Jztrisprudencia, an. vrr, n.O 332, pagg. 307 e 
809; sr. dr. Assis, obr. ciq., pagg. 75.e seg. 

6 Yid. pag, 30. 



culares. Antecipando doutrina mais largamente desenvolvicla na 
exegese dos artl. 454.O e seg., refei.iilios a iiiiiovaçáo do art. 3.O 
do Decreto de 1802; sáo parlic~ilares os agitas que nascem n'um 
predio particular e por elle correm, emqiianto não ultrap:issam 
os limites do mesmo predio ; ou que, ultrapassando esses limites 
e correndo por predios particulares, são consumidas antes de se 
lançarem em alguma outra corrente, publica ou commum. 

Se, porem, se lançarem em alguma outra corrente publica ou 
commum, deixarão de ser particulares apeiiris passem os limites 
do predio onde nascem (art. 3.' do çil. Dec.). São egualmente 
particulares os lagos o11 lagoas sit,iiatlos em um sO predio parli- 
cular e pois elle excliisivanieiite cercados, quantlo não sejam ali- 
mentados por alguma corrente de uso publico ou commum (; iiri.). 

Como dissemos no logar opportrino, o estado, muiiicipio e pa- 
rochia, corisiderados como pessoas moraes, são capazes de pro- 
prietltide particular; a matta de Leiria por esemplo fornece-nos 
um modelo tla propriedade pai~ticulnr do estado, uma pessoa 
moral. Na mesma categoria se acha a Iierança jacente nos termos 
do art. 200G.O; na falta de iodos os Iierdeiros testameiitarios 
oii legitimos (art. 1969.O) siiccede o estado. O regimen das cousas 
particulares integra-se no direito civil, pois que podem ser pos- 
suidas pelos particulares, estado, muiiicipio, parochia, quaesquer 
estabelecimei~tos pubiicos ou pessoas moraes (art. 546.O). 

TITULO I11 

A parte 11 do codigo versa sobre a acqiiisição dos direitos, que, 
embora uma em si, B diversa nos seus processos de realização; 
na vei.ilridc: os direitos adquirem-se por faclo e vontade propria, 
indepeiideriteinente da cooperação d'outrem (art. 4.O, n.O 2.O), ou 
por facto e vontade propria c d'outrem conjiinctamente (n.O 3 . O ) ,  
o11 por mero facto e vontatlc d'outrcm (ti." h."), ou por simples 
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disposição da lei (n." 5.O) A acquisição dos direitos por facto 
e vo:lfade propria, intlepcnderitemeriie da cooperação d'oiitrem 
(11.' %O), realiza-se [tcla occ?qafão (lit. iii, artt. 383.O-473.O), 
po$se (iit. iv, arlt. h/4.0-ù66.0j, trabalho (tit. v, artt. 867.O-640.O). 
Da occupação - clesigi~a-se o tit. 111. 

CAPITULO I 

Disposiç2o geral 

Art. 383.0 fi licito a qualqiier apropriar-se, pela occu- 
pação, dos anirnaes e outras cousas, que niinca tiveram 
dono, ou que foram abandonadas ou prlrditlas, salvas as 
declaraçòes e restricções conteúdas nos capitulos se- 
guintes 2. 

K n  legislação romana e patria, como em todos os povos civi- 
liz;itlos, recoiiheçem-se doiis modos de adquirir: uiii, natural, 
origiliario ; o oiltro, derivado A occupaçáo k um modo natural 

1 Vid. pagg. 4 e 5. 
2 Cod. de Napol., artt. 71L0, 712.0; - A.-Proj , art. 736.0 (tom. 111, pag 215, 

not. 1j;-Cod. Ital., art. 711.0;-Cod. IIesp., :trt 610.0;-Cod. das P. Sicil., 
apt. 632.0; - Cod. Austr., art. 381.O; - Cod. l'arm., artt. 5 i i 2 . O ;  - Cod. da 
Sard., art. 682.O;-Cod. Estens., art. 626.0;-Cod. do Cant. Ticiiio, art. 290.0 

Muitas legislaçtes n%o tratam especialmente da occupação, limitando-se 
n. rcconhccer a propriedade do estado sobre as cousns ndlius. O codigo dos 
t':~izes-Raixos menciona apenas a occupaçb eob o nome de toeeiyening. 
~ v a n t - ~ r o j e t ,  ibid.; Dias Ferreira, obr. cit.. pag. 392. 

3 Embora nos textos de direito romano não se encontre a termiuolo~iap~o- 
cesso8 originarios eprocesms dericados semelhante distincção k de alcalice con- 
sidcravel nae propriss instituiç0es juridicas de Rorna. Maiiiz, obr. cir., $95.0 

4 IIeIlo Freirc, obr. cit., liv. 111, tit. 1x1, 8 1.0; Corrêa Telles, obr. cit., 
toiri. Irr, liv. 111, artt. 1.0, 80.0; Coelho da Rocha, obr. cit., tom. 11, nota ao 
5 409.0; Demolombe, obr. cit., tom. 11, n.OS 129 c seg.; Laurcnt, obr. cit., 
tom. \-111. n.O1 435-439; Uclirne, obr. cit., tom. 11, lir. 11, cap. I, 55 1.1' e seg.; 
Pi~uifici-Jlazzoni, obr. cit., tom. 111, na0 117, pagg. 183 e seg.; Cliirc'rii, Isti- 
tueiothi di Diritto Civile Italiano, Tolino, 1888, tom. I, 5 129.O, pag;.. 207 e 
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e originario de  adqiririr, em opposição aos modos derivados; 
adquirem-se natural e originariamente as cousas que n7 ~ i o  per- 
tencem a ninguem pelo principio quod enim nullllizts esl id rarione 
naturali occupanli concedltur I ;  por um processo derivado adqui- 
rem-se as cousas qiie tem dono, passando d'uma para outra 
pessoa a propriedade j h  cstabelecida; ria acquisição originaria não 
s e  encontra a alienaçáo correlativa como siiccerle na acquisição 
derivada. A acquisição originaria cotistituiii iirn processo antiquis- 
simo e de  uso frequente nos povos mais proximos das velhas 
civilizsções 

Occupaqão, diz Coelho da Rocha 3, 9 o acto pelo qual alguem 
s e  apropria das cousas qrie oii r150 têm dono, ou cuja apropriação 
e permittida a qiialqiier por serem pertenças d e  bciis nacionaes 
ou miinicipaes. Não divergia scnsivelrnerite a noção de  hlello Freire, 
que referia a occupafão, coirio processo originaria, As coiisas nitl- 

lius, entretanto siisceptiseis d e  ser apropriadas &. Corrêa Telles, 
sem apresentar uma definição doutrinaria, limitou-se a referir o 
objecto da occupação: ((somente podem se r  adquiridas por occu- 
pação as  cousas, qiie nunca tiveram dono; e a s  que sei1 dono 
lançou [Ora, ou abandonou, com animo de  as náo querer mais ter  
por suas %). 

O riosso codigo completa o pensamento de Corrêa Telles; a 
occupação pode versar sobre animaes e outras cousas que nunca 
tiveram dono, ou qiie fbram abandonadas ou perdidas, salvas a s  
declarações e restricções mencionadas na lei (art. 383.'). Kos ar- 
tigos subsequentes desenvolve-se este pensamento fundamental ; 

mg.; Proudhon, Qu'est-ce que la propriktd? Paris, 1849, cap. i r ,  praec. § 2: 
De l'occupation, comme fmdemeat de la proprikté, pagg. 89-55. 

i 8  12.0 I. de ~ w .  divie. et adq. eaT. dom.; Mainz, obr. cit., $ 5  182.9-185.0, 
96.0; Belime, obr. cit., ibid. 

2 Dias Ferreira, obr. cit., psg. 391; J. A. Rogron, Codc Civil Expliqué, 
20." ed., Pai-iq 1885, tom. I, pagg. 560 e seg. 

3 Obr. cit., 5  410.O 
4 Mello Freire, obr. cit., ibid., § 2 . O  

Coi~êa Telles, obr. cit, ibid, a*. 2: 
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é licita a apropriação de animaes bravios que nunca tiveram dono 
(art. 38S.O), ou que havendo-o tido voltaram A liberdade natural 
tornando-se nullius (art. 400.O) ; e egtialmente licita a apropriação 
dos animaes domesticos, abandonados, perdidos ou exlraviados 
(artt. 40'1.O e 4OCi.O); coiisas inanimadas, moveis abandonadas 
(art. 41 I.O), ou perdidas (art. 413.'); thesouros e cousas escon- 
didas (arlt. 422.' e 423.O); embarcações e outros objectos nan- 
fragados (art. 428.') e de mais objectos e productos naturaes, 
conimiins ou n30 apropriados (artt. 429.O e seg.). 

Ila minuciosa analyse d'esta deíiniçáo legal resultam os dous 
elementos essenciaes da occupaçáo: a) o objecto correlativo que 
deve ser coiisa nullizls, nio fazendo parte da propriedade de pessoa 
algrim;r, b) necessita de ser apprehendido pelo occupante 4 .  

.i legitimidade cla occtipação demonstra-se com facilidade; basta 
atterider tis iiiiiutneras necessidades organicas e psychologicas, 
que o Iiomem consegue satisfazer de prompto com o auxilio d'este 
iiieio de adqiiirir. Necessitando tle realizar a sua natureza o homem 
enconlra muitas condições de vida individual e social nos domi- 
iiios da comrnzo~idade negaiiva do genero hzcrnano. A occupação 
é, pois, de direito iiatural, porque e a primeira mariifestaçáo e o 
primeiro titulo da propriedade, e todas as razóes de interesse 
social a recommendah, porque, se não pudesse ser allegada como 
meio de defesa contra as pretensões de terceiro, a sociedade ver- 
se-hia coiitinuamcnte perturbada por incessantes contendas, que 
estabeleceriam o dominio do mais forte9. 

Ao contrario do que acontecia na direito romano, não se exige 
a inte~içso expressa de possuir a cousa como propria; de certo 
a iritençáo, com proniinciado caracter psychologico, presiime-se da 
simples al)l , i  eliensáo do objecto. A eliminaçáo do elemento inten- 
cional marca um progresso notavel na differenciaçáo historica da 
moral e do direito. 

1 Pacifici-Mazzoni, ibid, n.O 118, pagg. 184-186 ; Cliironi, obr. cit., 5 135.0, 
pagg 217 e eeg. 

2 Dias Ferreira, obr. cita, pag. 89%; Belirne, ibid.; Proudhon, ibitl; 
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A occupação recae sobre as coiisas mencionadas nos ai-li,. 385.'- 
473.O ; podemos açrupal-as no segiiinte sctiema : 

a)  Animaes bravios que iiunca tiveram 
/ dono (artt. 384,O-399.3. 

\Cornmuns ozc náo apropriadas (cap. iv, artt. 429.O-473.O). 
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CAPITULO 11 

Da occupação dos animaes 

Anin~adas (cap. ir, 

artt. 384.0-4í0.0)' 

Os antecedentes Iiistoricos da doutrina fundamental d'este ca- 
pilulo encontram-se rio direito romano, que veio influenciando 
todas a s  legislações iilteriores; os aiiimaes encon(i*avam-se agru- 
pados em tres classes: a) aninlalia fera; b) maljszt~facrae batiae: 
c) atzimalta marnuela ; a que correspondem os animaes que nunca 

b) Animaes bravios que, tendo adquirido 
certos habitos de domesticidade 
pela occupação, recuperai~am a li- 
berdade natural (artt. 400.0-403.0). 

c) Animaes domesticas, abandonados, 
perdidos ouextraviadus(artt. 404.O- 

\ 4 10:). 

1 Esta divisão 8 classicn nos doininios do direito romano: a) crnimalia 
fera (I$ 12." e 13.0. I. de rel-. divis. et adp. ear. dom.; L. 3, $ 8  1: e 14.0; 11.5, 
f 1.O; L. 55, D. de adq. rer. dom.); b) mansuefactae bestiae (5 15.0,I. de rer. 
divis. et adq. ear. dom.; L.L. 4, 5, $ 55.0, 1). de adq. rer. dom.); c )  animalia 
naansvrtn (Ej 16.3 1. de rer. dicis. et adq. ear. dom.; L.L. 44, 5, 5 6.0, D. de 
adq. rer. dom.). Maynz, obr. cit.. tom. I, 8 170.0, not. 13; 8 172.O, not. 7; 

It~a?zirnadas (cal, 111, artt. 44 l .O-1<28.O). 
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tiveram dono (secç. I e li), os unimaes que ja tiveranz dono, mas 
ooltarur; ri liberdade nuttcral (secç. ~ii),  e os anirnaes dornesticos, 
abandolzados, paadidos ou extraviados (secç. IV). 

Da oaça 1 

As disposições constantes dos,artt. 384.O-394.O, iiispiradas na 
mais eficaz garantia da orgaiiização social, tkm por fim proteger 

8 184.", not. 3; Waldeck, obr. cit., $ 249.0; Laurcnt, obr. cit., ibid., p.OS 440 
e seg.; Pacifici-Mazzoni, obr. cit., n.O 119, pagg. 186 e seg.; Chironi, obr. 
cit., $ 135.O 

1 Corno legislaç80 subsidiaria e complenientar das disposiçiies d'esta 
secç. I (artt. 384.O-394.O), julgainos conveniente referir os textos seguintes: 

a) #g 14.0 e 15.0, 1. de reritni diuisio~ie. 
b) L.L. 4 e 5, $ 5.0, D. de adquirendo rerum dominio. 
c )  J J P E  de 1 de julho de 1776: 
Art. 1 .O Ordeno que toda a pessoa que entrar em terreno d'outrem contra 

a vontade dos seus respectivos (lorios, possa por elles ser presa, sem pre- 
cederem liceii~as ou dos mesmos donos ou dos propostos, nos inrsmos actos 
de invasGes, em que fôrern achados, convocando para isso os vizinho$ mais 
cliegados, ou as pessoas que preaeiiciarem as mesmas iiivasiies. 

Art. 3.0 Mando que no termo de Lisboa e prorincia da Extrematlura em 
nushum tempo do anno possa caçar pessoa alguma, que n lo  tenha aquclle 
grau de nobreza civil, que distingue a ordem dos cidadãos dos gremios da 
plebe; e que todas as pessoas d'ella, que se acharem c0111 armas, armadilhas, 
lrtps, ou quaesquer outros instrumentos de caça, dos que ee acham decla- 
rados nas Ordenaçüea, liv. v, tit. LXXX, 8 15.0 e titt. r,xxxvii e r.lsxrIIr,  sejam 
presas nas cadeias publicas debaixo de chave por tempo de tres rnezes, e 
degradados para a Calseta por tempo de tres aiiiios pela primeira vez, e pela 
segunda serão condcmnados em seis mezes de cadeia e em seis anilos de 
degredo para o reino de Angola, não tendo coriiiricttido outro crime, por que 
lhes dava ser imposta maior pena. 

(Gollecção de Leginlaçãa Portugueza desde a ultima compilação das Orde- 
nqüe8, redigiria pelo deseinbargador Antonio Delgado da  Silva, legislação 
de 1775-1790, Lisboa, 1828, pagg. 95-97). 

d )  Codigo Penal: 
Art. 254.0 Aquelle que cagar nos mezes em que pelas poatnras municipaee 



as espocies (artt. 384..0, n . O S  4.'-3.O, 393.', 394.O), girantir o 
direito de propriedade (artt. 385.O-389 .O, 390.O), e regular o modo 

OU pelos regulamentos da administraçiEo publica for prohibido o exercicio 
da caça, ou que nos mezes que nHo fôrem defesos caçar por modo prohibido 
pelas mesnias posturas ou regolanientos, ser& punido com a prisão de 3 a 
30 dias e multa correspondente. 

$ unico. Será punido com as mesnias peiias, rn:is si5 a requerinicnto do 
possuidor, aquclls que entrar para casar ein terras muradas ou valladas 
sem consentimento do mesmo possuidor. 

e )  Codigo Administratiro : 
Art. 131.0 A receita do concelho é ordinaria ou extraordinaris. 
§ 1.O Coiistitiiem receita ordiuaria : 
9.O O producto das multas impostas, durante o tempo em que i vedado 

o excrcicio da caça, aos que a veiidcrem, comprarem, conduzirciii cfu trans- 
portarem. . . 

8 4.0 A caça, durante o tempo a que sc refere o n.O 9.0 do 5 1.0, será 
appreheiidida nas ruas, estradas, caes, estações, mercados, lojas de viveres, 
casas de comida, hospedarias ou outros logares puhlicoe onde fòr encontrada, 
exposta á venda ou destinada a consumo, e serh entregue aos asylos e 
casas de beneficencia, havendo-os no concelho, e, n8o os havendo, serA ven- 
dida constituindo o seu producto receita municipal. 
f) Portaria de 9 de abril de 1888. 
Tendo em vista a mais eficaz execuFão, n2o só do disposto no § 4.0 do 

tr t .  131.O do codigo administrativo, como das leis e regulamentos que pro- 
Bibtlm o exercicio da caça naa epochas n'elles fixadas, determina que os 
directores de caminhos de ferro explorados por conta do estado cxlleçain as 
convenientes ordens ao8 respectivos chefes de estaçõo, seus subordinados, 
para apprehenderem a caga que concorra 6s respectivas estayces durante 
s tempo em que C: defesa, dando-lhes as devidas instrncçGes para a exe- 
cução do disposto no rcferido 8 4.O do art. 131.O do citado codigo :idminis- 
trativo. 

(Legiala~ão Complementar do Codigo Civil Portugwz acmtcndo as leis, de- 
aretoa, resok<ç0es eportarias que completam, idrpretam,  modificant e recogam 
as mas disposi~rjes, cooideiiada p ~ l o  lente cathedratico da 6: cadeira tl:i 

feculdade de direito na Univeraidade de Coimbra, Coimbra, 1891, pag. 272 
Diario do Gout,rr~o, n.O 81, de 10 de abril de 1888). 

Não encerraiiios esta iiota sem duas observações: 1) é certo que a im- 
portaucia do dircito roniaiio, como subsidio do dircito nacional, diminuiu 
consideravelmente após a publicação da Le i  de 18 de agooto de 1763, cha- 
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de apropriação (artt. 388.0-391.0). Isto melhor s e  verificara á 
medida que arialysai~mos os artigos da secçSo respectiva. 

Na materia legislativa sobre caça S necessario attender as pessoas 
que podem caçar, logares onde s e  póde caçar e animaes qiie podem 
ser objecto de  caça 4. 

mada da  boa razão. Essa Ici fez restituir As leis patrias a dignidade e con- 
sideração, que atE ahi lhe tiiiliam negado, uns pela supersticiosa veneração, 
que professavam ao dircito romano c canonico, outros pela commoclidade 
de recorrer ás opiniões e arestos. Segundo as disposiç3es d'csta 1t:i o direito 
romano continuou a ser subsidiario.; mas unicamente no que fôsse conforme 
com o direito natural, com o cspirito das leis patrias, e com o governo e 
circiimstancias da nação. A publicação do Codigo Czvil Portugwt em 1867, 
infligiu com o art. 16.O golpe decisivo no diminuta preponderancia d'esse 
mesmo direito roniario; os casos oniissos serão decididos pelos casos ana- 
logos prevenidos eiii outras leis e principias do direito natural, con-òrme 
as circumstancias especiaes. Entretanto as instituiy3es juridicas de Roma 
constituem o fundo da m6r parte dos congeneres iustitntos modernos, que, 
desligados dos seus preccdeutes historicos, não serão sufficientemente com- 
prehendidos. 2) A Portaria de 9 de abril de 1888 não possue um alcance tão 
generico como parece. Nos termos do art. 391.0 o proprietario ou pos.zuidor 
de certos predios murados ou tapados, de fórma que os aiiiinaes niio possam 
sahir e entrar livremente, p0de dar-lhes caça por qualquer modo e em 
qualquer tempo. Portanto, ria execução do codigo administrativo (art. 131.0, 
11.0 Y.O, 8 4.0) e da Portaria citada, deve attender-se ao art. 391.0 do codigo 
civil; se o-portador ou vendedor da caça demonstrar que se encontra ao 
abrigo do art. 391.0 do codigo civil, isto é, que a sua caça foi morta em 
predio proprio murado ou ta1):~do (:trt. 333 . O ) ,  1120 se applicam as diapoiiçòes 
do codigo administrativo e portaria; considci:r-se a caça como p:rrtc inte- 
grante d'esse predio. Coelho da Rocha, Emaio sobre a Historia do Govemo 
e da Legi~lação em Portugal, 6.. ed., Coimbra, 1887, $254.0, pagg. 192 t: seg.; 
Mel10 Freirc, Historiae Juris C i ~ i l k  Lusiiani Liber Singular&, Coiiiml)ricae, 
1853, cap. XI, $ 107.0; Sr. dr. Chaves e Castro, Estudo sobre o Artigo í 6 . O  do 
Codigo Civil Portugzcez, Coiinbra, 1571, pagg. 14 e scgg.; Theopliilo Uraga, 
Ihpirito do Direito Civil Moderno, 1970, pag. 7 .  

i Dias Ferreira, obr. cit., pag. 393; segunda edigdo, pag. 278. Trabalhos 
riotaveis relativos ao logar e pessoas que podem caçar têm sido publicados 
principalmente em França; limitamo-nos a citar Jullemicr, TraitC des Lo- 
eutiona de Chasse, 5: ed., Paris 1887 ; Charles Uoulen, Le Droit de Chasse 
et lu PropriCM du Gclbier en France depuu l'origine &e la  monarchiejusy'a no8 



Art. 384.O É licito a todos, sem distincção de pessoas, 
dar caça aos animaes bravios, conformando-sc? caem os 
regulamentos adminisir:itivos, rlue deterrriiriarn o inodo e 
tcmpo da cara: 

1.O Nos terrenos pro~rios, cultivados e náo cultivados; 
2: Nos terrenos publicas ou coricelliios, não cu tivados 

nein niurados, ou não excel,tiiados administrativ;lmente; 
3.0 Nos terrenos particulares, náo cultivado:, nlLm mu- 

rados. 
8 unico. A disliosicão do n.O 1.0 conipi.~~licnd(~ tanto o 

proprietario, como aquelles que d ell(1 hou~creni  I ceiic,.a 1. 

Da simples leitiira d'esie artigo e seus numeros result i a se- 
guinte doutriiia : u) é permittido a todos, sem distiriççáo dt: qiiali- 
dade alguma, exercer a arte veriatorin; coosiilerairi-se os aiiiinaes 
bravios como perleri(:as da proprieclade e. porisso, S licito a todos 
caçar, sa l \o  etn tempo defeso ou realizaiido-se alguma d;is con- 
diç6es niencioriadas nos n.""." e 3." bb) esta regra geral 6 linii- 
tada pelas restricções contidas no art. 3 8 4 . O ,  numeros res[~eclivos 

jours, Paris, 1887; Recue Ghérale dzc Droit ei de la  Jurisprudence ei t  Prance 
et ù L'Etra~zyer, P:~ris,  ali. xir, 1888, pagg. 370-371, 478-479. 

1 Cod. de Napol., :irt. 715.0;-A.-Proj., art. 737.O;-Cod. Ital., a.t. 712 O; 

-Cod. Hesp., art. till.e;-Cod. das D. Sicil., art. 635.0;-Cod. Auitr ,  artt. 
882.0, 38J.o;-C'od. Parm., artt. 1163.~~ 564.0; -Cod. da Sard., art. 683.0;- 
Cod. Estens., art. 628.0 

A quasi totalidatie dos codigos estrangeiros nzo pretende rccolver as 
innumcras difficiilclades relativas II caqa, de occorrericia diaria; liiilitam-se 
a rccui~liccer a faculdade de caçar, deisando para os regulanientos a sua 
legislnqiio especinl (Cocl. de Napol., art. 715.0; Demolombe, obr. cit., tom. xrrr. 
r i . O  22; Laurent, obr. cit., tom. vnr, n.O 439.0; Acant-Projet, tom. 111, pag. 
217; Codigo Italiano, art. 712.0; Borda, obr. cit., tom. Ir ,  pag. 533, n.O 3: 
Pacifici-Mazzoni, obr. cit., tom. 1x1, 6 119.0, pag. 187; Chironi, obr. cit., tom. r. 
§ 135.O, pagg. 217, 218). Assirn, na França sHo notaveis as Leis dc 3 dt 
maio de 1844 e 28 de julho de 1889; ria Heãpanhu o Real Decreto de 27 d- 
fevereiro do 1880 e o Rcgulaments de 29 de janeiro de 1885; na Bclgic 
as Leis de 26 de fevereiro de 1846, 29 de março de 1875 e 28 de fevereir 
de 1882 (Avant-Projet, loc. cit., pag. 217; Cddigo Civil Eapaiiol cit., pag. 191 
not. 2. Loi du 28g'uillet 1882, par Servais, Bruxelies, Bruylant- Christopt 
et C:; Hevue Générale cit., an. VI, 1883, pagg. 193 e seg.). 



e artigos seguintes. Na verdade todos os portuguezes e extran- 
geiros podem caçar desde que se conformem com os regula- 
mentos admi~iistrativos, que determinam o modo e o tempo da 
caça (art. 386.'). Como dissemos, convem attender simultanea- 
mente aos i i . O 9 . '  e 3.' d'este artigo e mais artigos subsequentes. 

Aos regulanienlos administrativos e as posturas municipaes 
compete determinar as epochas da prohibição da caça em geral, 
ou só de certa e determinada caça, os preceitos para evitar o 
prejuizo cla creação e o extermínio dos animaes, e o moao da 
caça no caso (Ic concorrerem ao mesmo sitio diversos caçadores, 
porque o codigo fixa apenas os direitos do caçador sobre o ariimal 
pcrsegiiido, e dos donos dos predios onde se persegue a caça, 
scgurido o estado d'esses terrenos, e bem assim as condiçó(.s de 
liso de arrnas dc cac;a por motivo de segiirariça publica, e as 
multas pelas violaçóes dos mesmos regulamentos e das provisties 
contidas na presente secçáo (art. 39'1.') I .  

Poderii ser objecto de caça os animacs bravios (art. 38L0), assim 
deriomiiiados por opposição a animaes doiriesticos, que, oii não 
salieni da liribita~áo, ou \Sm ii'clla pernoitar, embora saiam, como 
os pornbos, as gallinlias, etc. =. 

]i, de facil comprehensão a doutrina do n.O 4."; o proprietario 
póde caçar dentro do proprio terreno, cilltivado e não cultivado; 
e se o terreno proprio fôr murado ou tapado, nos termos do 
art. 301.0, nem mesmo se encontra sob o dominio dos regula- 
riieiitos administrati\os, como veremos. De facto o proprietario, 

1 Dias Ferreira, obr. cii , pag. 392; segfrnda ediçâo, ibid.; Rcvista de Di- 
ydto Administrcctiuo, Porto, toiri. vrr, 1884, png. 142; Accordso d? Conselho 
de Distvicto do I'orto dr 12 de março de 1884 (reciwso n.O 200). As camaraa 
rnunicipnes assiste o direito de fazer posturas para a policia da caça (Cit. 
Heviatn, loc. cit., pag. 158, n.O 265; Ordenagües, liv. v, tit. 88.0, pr. gg 1.0 
e seg.) 

2 5 15.0 I. de rer. divis.; 11. L. 4 e 5, 5 5.0, D. de adq. rer.  donz.; Demo- 
lambe, obr. cit., tom. xrrx, n.O 1 4 ;  Lnurent, obr. cit., tom. vnr, 1i.O 440; Rogron, 
&r. cit., tom. I, pag. 607; blullo Freire, obr. cit., 8 4.0; Corrêa Telles, obr. 
cit., artt. 4.O-6.0; Coelho dg Rocha. obr. cit., 8 411.0 

6 
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em virtude do jus abuietldi póde inutilizar, com os entremir  
meritos venatorios, quaesqiier novidades agricultadas, sem o poder 
social ter direito de ilitci'vir; sendo certo que a casa, nas con- 
dições do art. 302.O, náo prejudica os proprietarios ou possui- 
dores dos terrenos limitrophes. 

E egualinente licito caçar nos terrenos publicos, concelliios ou 
parocliiaes, 1130 cultivados nem murados, ou não exceptuados 
administrativamente (n." 2.") i. O respeito pela propriedade e a 
ordem social proliibem a caça nos terrenos allieios, piiblicos, con- 
celhios ou parocliiaes, muratlos ou cultivados: convem observar 
que não entram n'este n." 2.O, mas no n." 3 . O ,  os terrenos dos 
estabelecimentos de instrucção e de beneficencia e das escholas 
que 1130 fôrem c10 estado, os terrerios das misericordias, confra- 
rias, etc., que se reputam particulares. 

O Decreto de 19 de clezembro de 1892 prohibiu a caGa de 
qualqiier especie e por qualquer fórma, salvo como providencia 
de policia florestal, nas mattas e terrenos arborizados a cargo 
das circumscripções hydraulicas (art. 308.O). 

A prohibiçáo, implicita no n.O CL.", comprelieiiderá a caça nos 
terrenos vedados por sebes ou vallados, sigriaes dernonstr rtivos 
da inteii~áo do dono e direito de propriedade correlalivo? Será 
permittido caçar rios lerreiios publicos, muiiicipaes ou parochiaes, 
vedados por sebes ou vallados 9 Na so1uc;áo iiegativa de semelliante 
duvida, applicar-se-lia a disposiçao do art. 255.' do codigo penal 
e multa correspondente (cod. adm., art. 13 1 . O ) ?  

Quem examinar ligeiramente os n.OS Y.." e 3." do artigo em 
discussão podera julgar que tambem e licito caçar nos terrenos 
mencionados, mesmo quando se encontrarem ~edados  por sebes 
ou vallados; poisqiie a restricção litteral apenas se limita aos ter- 
renos publicos, niuriicipaes e prirochiaes, ciiltivados ou vallados. 
Nfio e esta, porém, a verdadeira doutrina pelas seguintes razões: 
1) o codigo penal (art. 23L0 ,  5 iin.), punindo com a mesm:i pena 

1 Mcllo Preirc, obr. cit., nota ao $ 4 . O ;  CorrCa Telles, obr. cit., nrt. 9:: 
Coelho da Roclia, obr. cit., 8 411.0, U.O 3; Lei dc 1 de julho de 1776, art. L' 
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d a  tres a trinta dias e m l t a  correspondente o individuo que entrar 
para caçar em terras mecrladas ou valladas, equipara a prohibição 
de caçar em terrenos murados ou vallados; i! provavcl, port;into, 
que para todos os effeilos se identifiquem as disposiçóes relativas 
h profiibição de caçar em terrenos murados ou vallados; 2) se o 
caçador náo póde seguir o animal ferido em que ja imprimiu o 
cunho da sua actividade, desde que elle se teiiha recolliido em 
predio uallado, murado ou tapado com sebes, sem previa licença 
do dono (art. 389.O), a fortiori não pode entrar n'esses mesmos 
predios, valludos, murados ou tapados com sebes, para caçar. A 
palavra vuurados do 1i.O 2 . O  deve ser interpretada pelo art. 389.'; 
compreliende ttimbeni os predios vallados oii tapados com sebes; 
3) o proprietario mariifesta egualmente o scii direito de proprie- 
dade e a intenção de o fazer respeitar mandando construir muros, 
sebes ou vallados e a lei procura iiriicamente fazer respeit;rr o 
direito de propried;ide, qiin:ido elle se manifeste por symptomas 
inequi~ ocos. 

Attende~ido, porem, ao caracter restrictivo das leis peiiaes, 
que não se podem applicar por analogia oii latitude (cod. penal, 
art. 18.O). náo incorre ria pena de tres a tisinta dias e i~iulta corres- 
pondente (cit. cod.. art. 254.O, $ un.), o ca~ador que entrar, sem 
pr8via licença do possuidor, em terreno vedado pai- sebes, porque 
a interpretação restrictiva da lei peiial coiiipi-elienrle apenas os 
terrenos murados ou vallados (cit. cotl., art. cil.). O niesmo náo 
diremos das iniiltas municipaes coristaates das posturasrespectivas, 
que iinpendeni por egiial sobre o caçador que entrar em terrenos 
murados, vallados ou vedados com sebes. 

Art. 3 8 B . O  Nos terrenns cultivados, abertos, ou sejam 
publicas, concelhios ou particulares, estando semeados de 
cerenes, ou tentlo qualquer outra serlienteira ou plantação 
snnu;ij sO se r i  licito caçar depois de effectuada a collieita. 

Art. 386." Nos terrenos que se acliareili de vinliago ou 
de outras plantas I'ructiferas, vivazes, de pequeno porte, 
só será licito caçar no teinpo que mediar desde a colheita 
dos fructos atr! ao teinpo em que as plantas comecem a 



abrolhar. As camaras municipaes assignarão os limites 
do periodo, em que:annualmente a 1iberdade;da eaç:r deve 
cessar. 

Art. 387.0 Nos terrenos abertos, plantados de oliveiras 
ou de outras arvores fructiferas de grande porte, poder- 
se-i caqar eni todo o tempo, excepto n'aquelle que rnedeia 
entre o começo da maturação dos fructos e a sua collieita 1. 

N'estes artigos attende-se principalmente ao logar onde se exerce 
a arte venatoria; protegeni taes disposições o direito de proprie- 
dade e devem coiisiderar-se limiles expressos das restriç0es (n.08 
2.O e 3 . O )  h disposição generiça tlo art. 38h.O A prohibiqão da 
entrada do caçador em terrenos cullivados, independentemente 
da licença do possuidor, náo t! absoluta; nos terrenos cultivados, 
abertos, ou sejam publicos, coricelliios ou particulares, estando 
semeados de cereaes, ou tendo qualquer outra sementeira ou 
plantação ariiiual, póde o caçador entrar, depois da colheita (art. 
388.O); egualmeute pbcle entrar, desde a collieita dos friictos atS 
ao tempo ein que as plantas comecem a al)rollinr, nos ttsrrenos 
que se acharem de ~inhago ou d'outras plantas friictiferas, vi~azes, 
de pequeno porte (art. 386.O); por ultimo, nos terrenos abertos, 
plantados de oliveiras ou de outras arvores friirtiferas cle grande 
porte e permittido caçar em todo o tempo, excepto no j~eriodo 
que vai desde o começo da riiaturação dos fructos at8 á jüa co- 
llieita (art. 387.'). 

Convem attender a que as disposições dos artt. 385.'-387.O 
eslão sujeitas a lei administrativa; e isto e importante, Ijorque, 
se o rnez da colheita na liypotliese do art. 385.O coiiicitlir coni o 
tempo defèso, não e licito caçar, apezar do disposto no rieiicio- 
nado artigo. O tempo e as epochas proprias para a caça iioS ter- 
renos abertos estão sujeitos As regras prescriptas nos presentes 
artigos, c aos regulamentos, que devem ser formulados em har- 

1 A doutrina dos resbntes artigos d'esta sec~ão  é geralmente confiada 
pelos Icgieladores extratigeiros aos regulamentos administratiros. 
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monia com as circumstancias especiaes da localidade e com os 
usos das terras. 

Como e visivel, a diversidade de periodos em que se pei-mitte 
a faculdade de caqar, determinada pelas condições variadas dos 
terrenos respecti~os, visa d garantia da 1)ropriedade com todos 
os seus fructos e ao reconhecimento do direito, que assiste ao 
caçador, de converter em utilidades reaes a arte venatoria com- 
pativel com a propriedade integra dos seus concidadãos. 

Nos terrenos plantados de arvores frncti feras de pequeno porte, 
como videiras, etc., 1120 e licito caçar seiião desde a colheita dos 
fructos ali! que as plantas comecem a abrol!iar, para evitar pre- 
juizo iio deeen~olviiriento dos friictos com o transito dos caça- 
dores e dos cães, e nos plaiitados d'arvores de grande porte, 
como cerejeiras, figueiras, etc., que iião sao [)i.ejudicados no des- 
envolvimento dos fructos pelo transito, só e prohibida a caça desde 
o começo da maturação dos fructos ate a collieita, para evitar que 
o caçador se aproveite tanto dos que estão nas arvores, como dos 
que cahem no chão. 

Nem no projecto primitivo, nem nas edições da commissáo re- 
visora de 1863 e 1864 vinha consignada a excepção do art. 387.O; 
mas a commissão revisora, em sessão de 2 de novembro de 1864, 
approvou u artigo, rescrluando a ideia de se vedar a caça, quando 
o azeite eski maduro, e em harmonia com essa resoluçáo appa- 
rece assim redigido o arligo na ediqão de 1865 I .  

Os regulamentos administrativos não devem contrariar a dou- 
trina constante dos artigos respeclivos no codigo civil; e ,  por 
exemplo, merecedor de censura o Regulamento da cqa para o 
districto de Coirnbra, approvado pela Junta Geral (sessão de 28 
de abril de 1892) e confirmado pelo Ministerio do Reino (oficio 
de 10 de maio de 4893), por ter contrariado o art. 387.O do co- 
digo com a disposição expressa do art. 9.O aNos terrenos abertos, 

1 Dias Ferreira, obr. cit., pagg. 395396; segunda edição, pagg. 280-281; 
Actns cit., pag. 524 (sessHo de 2 novembro de 1864, a proposito do art. 394.9. 



plantados d'arvores fructiferas de grande porte com regularidade 
de pomar, poder-se-ha caçar, em todo o tempo, excepto n'aquelle 
que medeia entre o começo da maturação dos fructos e a sua 
colheita (Reg. cit., art. 9.')~; ora, o art. 387.O permitte caçar nos 
ferrenos abertos, plantados de oliveiras oii de outras arvores fru- 
ctiferas de grande porte, tenham ou não a regularidade de pomar. 
Portanto, o regulamento mencionado feriu a doutrina do art. 387.O, 
sem se limitar a regulal-a, como exige a natureza do regulamento. 

Ainda a proposito &estes artigos costumam os jurisconsultos 
antigos e modernos averiguar a quem pertence a caça morta por 
um caçador em terrenos defêsos a arte venatoria ; ao proprietario 
d'esses terrenos ? ao caçador ? 

Cujacio i sustentava qiie a propriedade d'esses animaes per- 
Cencia ao proprietario; mas, a soliiqão contraria é mais geraliliente 
admittida e entrevê-se nas Ii~stit i i tas~; escuda-se nas auctoi,idades 
de  Vinnio 3, Potliier &, Demoloiiibe 5 ,  e tantos outros jurisptmritos 6. 

Na verdade, em presença da nossa legislação adrninistr. c t' n a ,  . a 
caça morta em semelhante hypotliese podera pertencer ás casas 
de  beneficencia, camaras municipaes (cod. adm., art. 134 .O), ao 
caçador ou ao proprietario. O codigo administrativo' estipulando 
a penalidade imposta aos que caçarem em tmpo defiso, determina 
que a caça seja apprehendida e entregue a casas de beneficencia 
ou, depois de vendida, constitiia receita municipal (art. 131.O). 
Mas, nada tem com a nossa liypothese, relativa a caça em terreno 

1 Jacobi Cujacii, Opera m a ,  Lugduni, mcvr, tom. r, 8 rxr, png. 63. 
2 ~ F e t a e  igitur bestiae, et volucres.. . et [omnia] animalia, quae. . . coeio 

et terra nascuntiir: siinulatque ab aliquo capta fucrint, jure gciltii 111 etatiit 
illius esse incipiunt. . . u 1 12.0 I. de rer. divia. et adq. enr. dovnin. 

3 Arnoldi Vinnii J. C. In quatuor libros Institutioniim Irnperirrl;un~ Com 
mmtarius, Venetiis, mnccxrxvl, lib. ir ,  tit. r, ad 5 12.O, com. n." 3, pag. 16C 

4 Pothier, obr. cit., tom. v, Trai14 despereonnes et dea choses, part. I, cap. r 
art. 2.O, 5 1.0, n.O 24.0, pag. 216. 

5 Demolonibe, obr. cit., tom. XIII, n.O 23. 
6 Duranton, obr. cit., tom. Ir, n.O 1090, pagg. 324 e seg.; Laurent, ob 

cit., tom. virr, n.~* 443 e 444, pagg. 529 e seg. 
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~ ~ s o ,  a disposição do codigo administrativo sobre a cata em 
tempo defêso (cit. art.) '. Senielhante caça deve pertencer ao pro- 
prietario ou ao caçador. Entretanto, se atlendermos a que a pro- 
liibição feita pelo ~jroprietlirio de caçar no seu terreno e a que as 
proprias condições de apropriação n'este caso especialissimo não 
alteram a natureza do animal bravio, res nullizcs, como jA dizia o 
antigo aphorismo de Vinnio: prohibitio esta conditionem animalis 
mwlare non polcst a, não tergiversamos em concluir que a caça 
morta pertence ao caçador respectivo, que se limitari a indemnizar 
o proprietario dos prejuizos causados e ao pagamente da inulta 
correspondente. 

Arl. 3 8 8 . O  O caçador apropria-se do animal pelo facto 
da apprehensão, mas adquire direito no animal que ferir, 
emquanto fôr em seu seguimento, salvo o disposto no ar- 
tigo seguinte. 

$ unico. Considera-se apprehendido o animal que e 
morto pelo caçador, emquanto dura o acto venatorio, ou 
que  15 retido nas suas artes de caça. 

Art. 3 8 9 . O  Se o animal ferido se recolher ernpredio val- 
lado, niurado ou tapado com sebes, não poderá o caçador 
segiiil-o dentro do dito prcdio sem licença do dono. Mas, 
se o animal ahi cahir niorlo, poderá o caçador exigir que o 
dono do predio ou quem o representar, estando presente, 
lh'o entregue ou lhe perinitta que o vá buscar, mas sem 
nenhum sequito. 

A apprehens80 a que se refere o artigo 388." realiza-se de  
dous modos: por morte do animal durante o acto venatotio e pela 
sua retenqiio rias redes do caçador ( 5  un. do art. 388.'). Embora 
seja necessaria a appretiensáo para o ca~ador  se apropriar do 
animal, basta o simples fcrimento para lhe conferir direito ao 
animal ferido, emqiianto fòr em sua perseguição. Ninguem se 

1 Deinolombe arguincntn. tio mesmo modo a proposito da Lei de 3 dp ninio 
de 1844 (art. 11.O, n . O  2.0). Obr. cit, n.O 23. 

z Obr. cit., ibid. 
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p6de intrometter na caçada durante o acto persecutorio, pois que 
prejudicaria o direito de occupação prevenido pelo ferimento e 
perseguição subseqtieiite. Porem, o animal ferido abandonado 
pertencera a qualquer primeiro occupante; presume-se abando- 
nado pelo caçador qtie deixou de o perseguir a fim de completar 
a occiipação. Si, morrendo depois dc acabado o acto venatorio, 
diz o sr. Dias Ferreiru i, lterterice o animal ferido ao primeiro 
occupante, e não ao caçador que, pelo facto de ter abandonado 
a caça antes cle matar o animal que ferira, renunciou ao direito 
de o occupar, oii antes não cliegoii a adquiril-o definilivamente, 
por riZo ter concliiido o acto da perseguição, salvo tendo o animal 
cabido em rede armada pelo caçador, qiie Ilie pertence ri'este 
caso pelo direito de occiipação, manifestado no facto da a~mnqão 
da rede. 

Se o caçador, intromettendo-se n'uma caçada, matar o animal 
ferido e perseguido por outro, pertencera cntretanto a caça ao 
primeiro caçador, pois que, embora nZo se Iiou\esse ainda rea- 
lizado a apprehensão, o simples ferimerito e. perseguiçTio repre- 
sentam um principio de occupação, um cunho da personalidade 
adquireiite do caçador $. 

Não se exerce incondicionalmente o direito de perseguir o 
animal ferido; as yezes & coritrariaclo pelo direito de propriedade. 
Se o animal ferido se recolher em predio vallado, murido oii 
tapado com sebes 3, ri50 podei*$ o ca~ador segiiil-o denti-o do dito 

1 Dias Ferreira, segtmda ediçizo, pagg. 281 e seg. 
2 eAq~~elle  que feriu ariiinal bravo ou ave, não pcídc ser iiiipcdido por 

outro de o pcrscg~~i r ;  C, emqiintito vai cin seu segitiuiento, qualquer outro 
que o apprehenda lh'o deve ciitreg:lru. Corrêa Telles, Digesto cit., art. 6.c 

3 O projecto primitivo estabelecia, para o caso de aer simplesmente v d -  
lado ou tapado com sebes o predio, aindaque cultivado, que, se o animal 
ahi se recolhesse ou cahisse morto, podia o caçador penetrar no predio, mas 
sem nenhum outro sequito, para haver ou expulsar o animal, comtantoque 
estando presente o dono do predio, ou algum seu representante, lhe decla- 
rasse pri5viamente a sua intençso. Porém, a cornmissEo revisora equipcrroú 
para este etieito o predio vallado ou tapado com sebee, ao predio muradc~ 
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predio sem licença do dono; mas, se  o animal ahi cahir morto, 
poderá o caçador exigir, que o dono do predio ou quem o re- 
presentar, estando presente, Ih'o entregue, ou lhe permitta que 
o v i  buscar, mas sem nenhum sequito (art. 389.O). 

Mereceu ao legislador maior consideraçiío o direito do proprie- 
tario realizado em toda a sua plenitude, do que o simples inicio 
da occiipação como preliminar da propriedade. I'orisso, proliibiu a 
entrada n'esses predios particulares vallados, murados oii tapados 
coni sebes, para caçar (art. 38k0 ,  n.O 3.') ou persegiiir o animal 
ferido (art. 389.O), sem previo consentimento do dono. O que 
invadir a propriedade particular caçando ou perseguindo o animal 
ferido, sem consentimento prkvio, incorre na responsabilidade por 
perdas e damnos (art. 390.') e na pena de tres a trinta dias de 
prisão e multa correspontlente (cod. pen., art. 254.O, 5 un.), salvas 
as disposiçóes dos regulamentos. 

Realiza-se a occupação com a morte do animal; porisso assiste 
ao caçador o direito de exigir que o dono clo predio oii quem o 
representar, caseiro, feitor, etc., estando presente, Ih'o entregue, 
ori Ilie permitta que o vá tmscar, mas sem rienlium sequito. N'estes 
termos harmonizam-se dous direitos que a lei civil devia reco- 
nhecer e garantir: o direito do caçador e o do proprietario. Qual- 
quer doutrina contraria offenderia direitos adquiridos ou permit- 
tiria a locupletaç2o em prejuizo alheio. Na hypotliese do dono 
presente se recusar a entregar o animal que cahiu morto no 
predio, ou a permittir ao caçador a entrada no terreno para o 
ir buscar, e responsavel pelo valor do animal '. 

Applicar-se-ha a doutrina do art. 389.' a hypothese do caçador 
que persegue o animal ainda náo ferido? Será necessaria a previa 
licença do dono para o caçador, que persegue o animal náo ferido, 
entrar em terreno particular nas condiqões do art. 389.O? Certa- 
mente, pois que o ferimento a que o codigo se refere representa 

Projecto cit. de 1859, art. 404.0; Dias Ferrcira, obr. cit., pag. 397; Actas cit., 
sessão de 28 de novembro dc 1860, pag. 70. 

i , 1  Dias Ferreira, seywzda edigüo, pag. 282. 
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um inicio de oactipação mais definido do que a simples perse- 
gniçlio. Se o caçador não p0de entrar em terrenos particulares 
a perseguir animal ferido, sem consentimento prévio (art,. 389.O), 
a fortiori necessita d'esse mesmo consentimento quando persegue 
animal não-ferido. 

Arl. 390.0 Ern todo o caso o caçador 15 re~ponsavel pelo 
damno que causar, o qual scr i  pago em dobro, sendo o 
facto praticado na ausencia do proprietario ou de quem 
o representar. 

5 1.0 Sendo mais d'um caçador, seráo todos solidaria- 
mente responsaveis pelos ditos damnos. 

§ 2.O O facto da entrada dos cães de caça no predio 
tapado, independcnternente da vontade do caçador, em 
seguimento de animal que haja penetrado no dito predio, 
sij produz a obrigayão de mera reparação dos damnos que 
causarem. 

5 3.0 A acção para a reparapão do damno prescreve 
por trinta dias, contados desde aquelle em que o mesmo 
damno foi commettido. 

O caçador 6 sempre responsavel pelas perdas e damiios que 
determinar nos terrenos invadidos a que se referem os artt. 388.O 
e 389.O, ainda mesmo nas condi~ões em que e permittida a caça 
apbs a licença previa. Os prejuizos, causados por incendios ou 
por qiialqiier nutro motivo, seráo pagos no dobro se o dono ou 
seu representante entrar nos terreiios particulares durante a au- 
sencia do proprietario ou de quem o representar; de certo, se 
o proprietario estivesse presente poderia exercer o direito de 
defesa repelindo a força pela força; como compensação duplica-se 
o valor da indemnização Icgal (art. 390.O). 

Os caçadores s io  solidariamente responsaveis pelos prejiiizo> 
causados, isto e ,  o dono do predio oii seu representante póde 
exigir de todos os caçadores o11 de qualrjiier d'elles em p;irticular 
a totalidade dos prejuizos causados (§ 1.") I ;  porque muitas vez& 

1 Antecipando doutrina que ser& opportunamente expendida, estabele- 
cemos a distincgilo fundamental entre as  obrigqões solidarias e parciae- 
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6 quasi impossivel descriminar a responsabilidade individual n'esta 
ordem de prejiiizos. Segundo a doutrina das obrigações solidarias, 
o caçador obrigado pbde recorrer, apbs o pagamento da divida, 
contra os co-reus pela sua qiiola parte (art. 754.O). 

A entrada dos cães no predio lapado influidos em perseguição 
do animal, que o caçador nem sempre pode evitar, apenas o res- 
ponsabiliza pela reparação civil, responsabilidade que não se ag- 
grava pelo facto de entrarem no predio instigados pelo caçador; 
porque não prescreve o codigo outra pena para este caso '. O 
caçador não esta, pois, sujeito ás multas das posturas, nem h 
responsabilidade criminal, mas simplesmente a civil; repara os 
prejuizos causados, mas não se suhmette a quaesquer penas oon- 
sideradas como a reparação do damno causado a sociedade na 
ordem moral ( 5  2." do art. 390.O; 2364."). 

Estas regras 1130 são applicaveis a caça de animaes perigosos, 
lobos, etc. 

A lei marca trinta dias para a prescripção da acçáo de repa- 
ração, jA para não sujeitar durante milito tempo o caçador a acção 
de dainno, ja para evitar a demora nas liquidações, comquanto 
praso tão curto inipossibilite muitas vezes o proprietario, sobre- 
tiido quando ausentc, de colliçir os elementos precisos, acerca da 
natureza e valor do damno e das pessoas que o causaram e pre- 
sencearams. Os trinta dias d'esta prescripção especial contam-se 
de dia a dia e náo de momento a momento (E3 3.O do art. 390.O; 
560.O). 

Art. 391.0 O proprietario ou possuidor de predioe mu- 
rados oa tapados, de fbrrna que os animaes não possam 

do scgiiinte modo: nas solidarias cada individuo 6 responsavcl pela tota- 
lidade da divida, no p:tsso que semelhante responsabilidade nas pmciaes 
incide apenas sobrc a quota parte respectiva. J. M. Barbosa de Magalh Ees 
Dm obrigq0es solidarias em a r e i t o  Civil Portuguez, Coimbra, 1882, pagg. 
1 e seg. 

1 Dias Ferrcira, segunda edeão, pag. 282, 
r bid . ,  ibid 
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sahir e entrar livremente, pbde dar-lhes caça por qualquer 
modo e em qualquer tempo. 

Embora seja licito a todos os individiios, sem distincção de 
pessoas, dar caça aos animaes bravios conformando-se com os 
regulamentos administrativos que determinam o modo e o tempo 
da caça (art. 38/1.O), todavia o proprietario ou possuidor de predios 
murados oii tapados, de fbrma que os anirnaes não possam sahir 
e entrar livremente, p0de dar-lhes caca, por qzialquer modo e em 
qualquer tempo (art. 394.'). O art. 391." representa uma excepção 
ao preceito do art. 385.': e assim deveria ser, pois que os mimaes 
bravios, existentes dentro de predios murados ou tapados lias con- 
dições do art. 391.O, consideram-se perlenças dos mesinos r~redios, 
não causando de resto a caça d'elles o minimo prejuizo de ter- 
ceiro. 

Deve nttender-se a este art. 394.' na applicnção da Portaria 
de 9 de abril de 1888 c codigo administrativo (art. 13 1.O, n.O 9.O, 
$ 4."); se o portador ou vendedor de caça demonstrar que se 
encontra ao abrigo do art. 391.' do codigo civil, isto 6 .  que a 
sua caça foi morta em predio proprio, murado ou tapado (art. 30 1 .O), 
não se applicam as disposições do codigo administrativo e Portaria 
mencionada; considera-se a caça como parte integrante do mesmo 
predio 

Não acontece o mesmo com a exposição A venda d'esses animaes 
caçados; a elles não se refere o art. 394.' e a Portaria de 4888, 
porque o maior numero de vezes seria impossivel fazer e veri- 
ficar a verdade da demonstração a que allude o art. 391.O 

Art. 392.0 E permittido aos propriet;irios e eullivadores 
destruir em qualquer tempo, nas suas terras, os anirriaeo 
bravios, que se tornarem prejudiciaes is siias ser ienteirae 
ou ~ilantayùes. 

$ unico. Eçual faculdade tbrn os proprietarios e culti- 

1 Vid. pag. 70, nota. 



vadores, com relação as aves domesticas, no tempo em 
que nos caixipos Iiouver terras sori~eadas, ou eereaes, ou 
outros fructos pendentes em que possam causar prejuizo. 

Em qualquer tempo 6 perrnittido aos proprietarios e cultivadores 
deslruir nas suas terras os animaes bravios, que se  tornarem pre- 
jiidiciaes ás suas sementeiras ou plantaçaes (art. 392.O). A facul- 
dade de caçar, reconhecida no art. 384.O, esta subordinada aos 
regulanientos administrativos que determinam o modo e o tempo 
da caça; emquaiito essa mesma faculdade, na hypothese do art. 
39';2.", se exerce em totlo o tempo, iiid~~~eiicleulemente de quaes- 
quer regulamentos admini~trativos. A 1)rotecc;ão dispensada a agri- 
cultura e a raz3o justificali~a do art. 3'32.', que amplia o direito 
de destruir os animaes dairininhos prejudiciaes as sementeiras. 
Como nota o commentador, o art. 392.O, permittindo a destruiçgo 
dos animaes bravios rias terras onde elles se tornam prejudiciaes, 
não e uma repetição do disposto no art. 384.O, porque o direito 
de caça dos animaes bravios, reconhecido ri'este artigo, e subor- 
dinado aos regulamentos administrativos, nos lermos do art. 3 ! 1 4 . O ,  
e o art. 3'32.' permitte a destruição dos animaes bravios em qual- 
quer tempo e sem sujeic;áo a regulamentos alguns '. 

Os mesmos proprietarios e cultivadores possiiem a faculdade 
de destruir as aves domesticas no tempo em que nos campos 
liouvcr terras semeadas, ou cereaes, ou outros fructos pendentes 
eni que possam causar prejuizo (§ uii. do art. 392.O). Embora a 
faculdade de caçar se refira aos animaes bravios (art. 384.O), o 
proprietario e o cultivador, como niedida policial e no exercicio 
do seu direito de defesa, podem matar as aves domesticas, como 
gallinhas, pombos etc., que encoiilraren~ nas suas terras, quando 
ri'ellas se tiver feito 3 semetiteira, OU houver cereaes ou quaesquer 
fructos, como iivils etc. (3rt. 3U"L0). O codigo implicitamente pro- 
hibe niatar yuaesqiier outros atiimaes domeslicos, que não sejam 
aves, como cáes, elc. A lei não qiiiz permittir ao proprietario o 

Dias Ferreira, obr. cit., pag 3114. 



fazer justiça por suas mãos com relação a animaes de maior con- 
sideração e valor. A destruição d'essas aves póde fazer-se em 
qualquer tempo e de qualquer motlo sem siijeição tamhem aos 
regulamentos administrativos, porque semelhante destruição não 
se regula pela direito da caça, mas siin pelo direito de defesa da 
propriedade I .  

Se o proprietario e cullivador podem destruir as aves domes- 
ticas no tempo em que nos campos houver terras semwdas, ou 
cereaes, ou outros friictos pendentes em que possam causar pre- 
juizo ( 5  un. do art. 3W0) ,  por identidade de razão assiste-llies 
o mesmo direito relativamente aos fructos, que possam <cr pre- 
judicados por taes aves doniesticas %. 

A disposiçáo do art. 393.O, 5 iin., Iiarmoniza-se facilinerite com 
os artt. 481.O e 478.O do codigo penal; o $ un. do arl. 3 W 0 ,  
tliz o commentador Dias Ferreira, nem 6 prejudicado pelo arl. 
481.O do codigo penal, que não pcrmittia aos propi8ictnrio!, ou cul- 
tivadores destruirs as aves domesticas allicias, que Ilics prejudi- 
cassem as searas on scmcnteiras, porque as penas não abrangem 
os factos praticados com auctorização legal (cod. penal, art. 44.O, 
n." &.O), nem prejudica o art. 478.O do mcsmo codigo, qiie pune 
o emprego de substancias venenosas para matar os animaes bra- 
vios e as aves domesticas, porque a commissão revisora de certo 
em homenagem iquelle preceito eliminou as palavras por clualquor 
modo, que no projecto estavam em seguida palavra d(~struir3, 
e porque o emprego do substancias venenosas e punido, não em 

1 D i a  Ferreira, obr. cit., pag. 391. 
2 O uu. do art. 392.0 foi introduzido pcla commissh rcvisors. Acabou 

com a duvida que il faee do codigo penal se suscitava sobre se os proprie- 
tarios ou cultivadores podiam destruir as aves domesticas alheias, que lhe 
prejudicavam as sementeiras ou as searas. Projecto cit. de 1859, art. 408.0; 
codigo civil, art. 392.0 e f un.; Actas cit., scssão de 28 de novembro de 1860, 
pag. 70; Dias Ferreira, obr. cit., pag. 394; segunda edição, pag. 279. 

3 Projecto cit. de 1859, art. 408."; Actas cit., sessLio de 28 de novembro 
de 1860, pag. 70. 
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altmção aos direitos sobre os animaes, e sim em consideração 
pela, segiirança das pessoas, comquanto já se julgasse que o em- 
prego das substaocias \.cnenosas sU O proliibido e punido fora das 
propriedades do agente 4. 

I-, as aves ( 5  iin. do art. 392.') depois de mortas poderão ser 
reclamadas pelos donos, ou pertencem ao possuidor do preclio, 
que as matou? O commeiitador Dias Ferroira, reconliecendo (lu0 
esta Iiypotliese náo se pode integrar na doutrina do art, 383.O 
relativo a occupação dos animaes que nunca tiveram dono ou que 
foram abanilonados ou perdidos, inclina-se entretanto pelo direito 
do possuidor do preclio 6s aves mortas. As razões justificativas, 
adduzidas pelo auclor, são as seguintes: i )  o art. 392.O, subor- 
dinado á inscripção geral do cap. t i  da occupaç6o dos animaes, 
regula iim modo especial de occupação, que sU p6de pertencer 
ao proprietario; 2) o $ un. do art. 392.' concede aos proprie- 
tarios e cultivadores, relativamente as akes domesticas, faculdiids 
ihntica ti do art. 392.O, que Ihes permitte occupar animaes bravios; 
3) o art. 392.' e 5 un. reconhece n'essas mesmas entidades o 
direito de destruir aniniaes bravios e aves domesticas, o que equi- 
vale a negar qualquer dircito do dono sol~re as aves mortas; 4) B 
certo que o ar!. 383.O, legilimarido apenas a occupação dos animaes 
ou cousas que nunca tiveram dono ou fòrarii abandonadas ou per- 
didas, prohibe implicitamente este rnodo de adquirir quando verse 
sobre aves domesticas que nem foram abandonadas, nem pec- 
didas; mas, não se deve esquecer que a disposição geral do 
art. 383.O deve interpretar-se de harmonia com a restricçãa: 
saluas as declaracões e restricçes contidas nos capilulos seguinta; 
uma d'ellas encontra-se no 5 un. do art. 392.O 

Não concordamos corn a solução clo Sr. Dias Ferreira. S e  o 
art. 3'32.O esth subordinaclo a epigraphe do cap. ii da occupup?~ 
dos anitnaes, domina-o tambeiii a noçáo geral de occupação (art. 
383,O), que só pbde versar sobre coilsas nullius; e as aves do- 

1 Dias Fcrreirs, t p n d a  edição, png. 279. 



mesticas não se encontram n'esta hypotliese, pois, por se acharem 
em terreno alheio, não perdem a sua natureza de cousas alicujw. 
A doutrina criticada apenas e admissivel quando essas aves tiverem 
sido abandonadas ou perdidas, devendo cumprir-se as formalidades 
constantes dos artt. 1104.' e segg. 

E certo que no art. 392.O e seu 5 equipara-se a faculdade de 
os proprietarios e cultivadores destruirem ou animaes bravios ou 
as aves domesticas prejuciiciaes ds suas sementeiras, lias, .oii~Prn 
attender li natureza dos :inimaes bravios e aves domcsticis para 
cornprclienderinos e resolvermos a dificuldade peiideiite. Os 
animaes bravios, appreliendidos n'essas coridições pelo 1)roprie- 
tario ou coltivador, pertencem-llie como cousas nullius; náo siic- 
ccdê o niesmo coin as aves, que náo perderam a natureza de 
res ulicujus. 

Que iniporta a lei reconhecer ao proprietario o direito de tles- 
truir as aves domesticas prejudiciaes ás sementeiras? Assim de- 
veria ser ;  o direito de defesa vae ao extremo de destruir as aves 
doriiesticas, se esba des!riiic;50 fbr necessaria para impe~lir por 
completo o seu maleficio. Nas, a quem pcrteiicem as aves depois 
de destruidas, mortas? E uma questão diversa, embora inliin;',- 
mente connexa, logica e chro~iologicamente posterior. 

Nem se argumente a serio com a clarisula final do art. 383.O: 
salvas as declaraçóes e restriccóes contcúdas nos capitulos seguintes. 
Na verdade os doiis elementos essenciaes da occupação ahi men- 
cionados, abandono oii perda das cousas occupadas, podem ser 
restringidos, mas nunca ampliados, como pretende Dias Ferreira: 
sulcas as restricções, diz o final do art. 383.O Ora, a menciona& 
interpretação do art. 39S.O iiivolveria uma extensão, urna am- 
pliação da doutrina exposta no art. 383.O 4 .  

1 =E permittido ao dono da seara matar as  pombas, que n'ella acha r 
fazer perda; mas nem o dono d'ellas perde o dominio com a morte d ' e l l r  
nem deixa de ser obrigado a indemnizar aperda que fizerama. Corrêa T e k  
Digesto cit. art. 13.0 *Ainda que o dono da seara possa impunemente ni* 
8s pombas ou gallinhas, que n'ella acha fazendo perda, uma vez que & 
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A propria moral condemna semelhante occupação na presença 
do direilo indiscutivel do dorio das aves domesticas; a doutrina 
do corrirne~~tador tende a legitimar uma extorsão violenta 1. 

Corno a seu tempo yeremos, a exegese do art. 403.O resolve 
a questáo por completo, confirmando a nossa doutrinaa. 

Ait. 393.0 É absolutamente defbso destruir nos predios 
alheios os ninlios, ovos, ou ninhadas de aves de qualquer 
especie. 

A prohibiçáo absoluta de destruir nos predios alheios ninlios, 
ovos ou ninhadas d'aves de qualqiier especie e determinada pela 
necessitlade de proteger e conservar as especies animaes, evi- 
tando a1)ilsos frequentes (art. 303.O). Alem de que semelhante 
pi'ohibiçáo 6 corollario necessario do art. 2 1 7 0 . O  O direito de 
proprietlade 6 apenas limitado pela natureza das cousas, vontade 
do proprietario e disposição expressa da lei; e, não sendo reco- 
nliecido por qualquer artigo do codigo o direito de destruir ninhos, 
ovos ou ninhadas de aves de qualquer especie em predios alheios, 
a ~)lenitiide do ditveito de propriediide, que abrange tambem as 
partes integrantes, ninhos, etc. existeiites rio predio respectivo, 
exige urna prescripc,ão gerierica scmelli:inie ri tlo art. 303.O. sob 
pena de se admittireni i~iais lirnilcs do direilo de pi30griedade 
alem dos consignaltos no codigo, pois que a vontade do proprie- 
tario e natureza das cousas corroboram ainda a doutrina men- 
cionada. 

A contrario s e r w  a lei permitte ao proprietario destruir ninhos, 
ovos ou ~iirilindas tl'av'es que encontre nas suas terras, qualquer 

empregue cevadoiros, nein outro artificio, comtudo o senhor da ave &perde 
o h i n i o  d'ella e fica sciripre sujeito ao pagamento da perda.n Coelho da 
Rocha, obr. cit., 5 411.0, n . O  6.0 

1 Dias Ferrcira, ohr. cit., pag. 394; sgunda erliçiio, pag. 279. Os argu- 
melitos do comineiitatlor referidos no texto constam da primeira cdiq8o; 
alienas o argiiiiiento 3) subsiste na segunda edição como elemento decisivo. 

2 Vid. pagg. 126 e 127. 
7 
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que seja a especie de aves, gallinhas, patos, perus, etc., porque 
esses ninhos são considerados pertenças dos predios e pela inex- 
equibilidade da prescripçáo contraria. 

Sera egualmente defèso destruir nos terrenos publicos e con- 
celhios (rnunicipaes e parochiaes), ou sbmente nos particiilares, 
os ninhos, ovos ou ninhadas de aves? Julgamos que os predios 
dhdos (art. 393.O) comprehendem tambem os publicos e communs; 
a letra da lei considera def6so destruir ninhos, ovos, etc., em 
predios alheios, que pertençam a alguem exclusivamente; portanto, 
permitte destruir apenas ao proprietario nos terrenos qiie lhe 
pertençam exclusivamente ; ora, os terrenos publicos e coneelhios, 
municipaes ou parochiaes, não pertencem exclusivanieiite a nin- 
guem. Ninguem pbde, pois, destruir ninhos, ovos, etc., cm ter- 
renos publicos e communs. 

Convem recordar a distincção entre a propriedade e uso dos 
predios publicos e communs; o seu uso pertence a muitos em- 
quanto iiinguem possue exclusivamente a propriedade respectiva. 
Na questão pendente deve attender-se A propriedade, pois que 
ninhos, ovos e nintiadadas de aves são pertenças da propriedade. 

A este proposito convem notar o citado Iic~gglclame?~to (ia caça 
para o districlo de Coinlbra i que dispóe assim no art. 14.O:- 
((É absolutamente defkso destruir nos predios alheios e nos seus 
proprios que não estejam nas condições dos do art. 5 . O ,  os ninhos 
de perdizes, codornizes, lebres e luras de coelhos; e beni assim 
prejudicar de qualquer modo as ninhadas d'estas especies de caça,. 
O art. 5 . O  diz: «O proprietario ou possuidor de predios inteira- 
mente murados ou tapados, de fbrma que os animaes não possam 
sahir e entrar livremente, pode dar-lhes caça por qualquer modo 
e em qualquer tempo, não ficando porisso sujeito aos preceitos 
dos artigos anteriores)). Os arlt. 14.O e 45.' do Regulanie~ito cor- 
resporidern respectivailiente aos arlt. 393.' e 391.' do codlgo 
civil. No Regulamento lia uma innovaçáo; do art. 393.' d1:duz-s 

1 Vid. pag. 82. 
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a contrario sensu que os proprietarios podem destruir ovos, ninhos, 
etc. nos seus predios, giier estejam ou nãa nas condições do 
art. 391.'; o Regulamerito (art. 1 4 . O )  permitte ao proprietario 
destruir esses ninhos nos predios respectivos, que se encontrarem 
nas condições do art. 5.O (cod. civ., art. 391.O), isto e ,  inteira- 
mente murados ou tttpudos, de fórma que os animaes não possam 
sahir oii entrar livremente. 

Censuramos o procedimento da Junta Geral pelas considera$ões 
seguintes: i )  taes ninhos são pertenças da propriedade que o 
Regulamento não podia ferir; 2) a doutrina do art. 393.O, restrin- 
gida pelo art. 14.' do Regulamento, é um corollârio do direito 
de clefesa mencionado no art. 392.'; 3) o citado art. 2,170.O pro- 
testa contra a restricçáo, que náo é determinada pela natureza 
do objecto, vontade do proprietario ou quesqucr artigos do codigo 
civil, superior ao Regulamento; 4) demais a doutrina do Regula- 
mento e vexatoria para o proprieta~io e ínexequivel; 15 ominoso 
o proprietario ri30 ser serilior das pertciqas do seu predio. O 
mesmo proprietnrio não deixaria de impedir as diligenciav do 
fiscal tla lei, proliibihdo a violação do seu direito de propriedade, 
garantido pelo art. 2170.O Concluiiido: o Hegulamento exorbitou. 

Art. 39b.0 As leis e regulamentos adininistrativos. ai& 
dos municipaes, designarão o tempo em que a caça ou 
certa caqa deve ser proliibida absolntamcnte, ou por certos 
modos, bem como as mult:is qae devem ser impostas, quer 
por contravençiio L ditas leis e regulanientos, quer por 
violação dos direitos declarados n'esie titufo. 

No iiituito de mais efficazinente proteger as especies aniniaes 
e fsuctos, que variam consideravelmente de logar para Eogar, 
m i t o  avisadaineuto deixou o legisliidor as leis e regulamentos 
admirii~tralivos o cuidado de designar o tempo em que a caqa 
ou certa caya dere ser proiiibida absolutamente, ou por certos 
modos, bem como 3s rnllltas C ~ I I ~  devcm ser impostas, tliicr por 
contravciqáo Qs ditas leis e regulauteiitos, quer por vio1ac;Uo clos 
Weitos dedavados *es$e titala 
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Como observamos anteriormente, os codigos extrangeiros li- 
mitam-se a reconhecer o direito da cac,a. 

' As disposições consignadas n'esta secção ir (artt. 395.O-399.O) 
visam principalmente h conservação das especies, garantia do 

1 Para comprehendermos algumas disposiç0es d'esta secçao julgar~ios con- 
veniente referir a legislagão antiga a moderna sobre o mesmo assumpto. 

A legislayio antiga mais importante reduz-se aos seguintes diplomas: 
1) Ordenaço'es do ZZeino, liv. v, tit. LXXXVIXI, fj  6.0 «E defcndt~nros, que 

pessoa alguma niio pesque em rios, nem cm lagôas de a p a  doce c< m rcde, 
covZos, liassas, tezaes, nem por outro algum modo, nos mexes tlt. nxhrço, 
abril e maio; sómcntc poder-se-ha pescar 4 canna com anzol. E e iteilder- 
se-ha agun doce nos rios, onde não houver maré, e nos em qiic :I Iioiiver. 
onde ella não chrgar. Nem se poder8 outrosim pescar nos ditos rios e la- 
goas, ainda que seja fóra dos ditos tres mezes, com redes de malha mais 
estreita da que fôr limitada pela camara, nem com rede varredoura, Icnçoea 
trasmalhos, nem galritos dobrados, yostoque scjam fcitos pela bitola dac 
camaras, nem pessoa alguma os tenha em sua casa, nem fóra d'ella. E i n m  
damos quc oe officiacs do concelho ordenem em camara a largura da m a l h  
de que devem ser as ditas redcs para que, quando pescarem fóra dos d i b  
tres mezes da crcaçso, n8o possam tomar peixe miudo; do que se farh r, 
sento nos livros da camara, c pela bitola, que assim ordenarem, que nrr 
camara9 estar&, se farto :ta ditas redes]). fj  7.0 uE pessoa alguma não I s i i a  
nos rios e lagôas, em yualqiier tempo do anno @ostoque seja fora dos dits 
tres mezes da creação) trovisco, barbasco, coca, cal, nem outro algum mr 
terial, com que se o p e i ~ e  matar. 

2 )  Ilecreto de 2 de sekmbro de 1775. Contra a liberdade natural e u t S  
clatle publica, que resulta da exteiisáo c augmento das pescarias, tiiilisw 
introduzido na villa de Botubal o intoleravel abuso de reduzir as m e s  
pescarias ao coiicellio d'4lla sómentc, prohibindo-se que a s  lanchas de pt-rcar 
fôeeem vender peixe fora da villa : privilegiando-se rrlgumae com l u c m  
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direito de propriedade e regulamentação do modo da pesca. São 
estes os principias informantes dos diversos artigos. 

e reprovados fins d'aquella geral proliibiyão, pretextada com o regimento 
da tabella e com outras disposiy;>es notoriamente obrepticias e subrepticias 
e contrarias h liberdade natiira1 e ao bem commiim. O Decreto de 2 de se- 
tembro de 1775 ordena a prompta execução da Rcsoliição de 7 de agosto 
do mcsmo nnlio, pela qual se permittia aos pescadores de Setubal exportar 
peixe para quaesqiier terras. sem limitação ou restricçgo alguma. Outrosim 
prohibe aos magistrados, sob pena de siispenaiio e prisão por seis mezes, 
tomar coiiliccirriento de qualquer allegação baseai1:t no costume contrario, 
qiic retarde ou faça questionavel a execução do citado Decreto. 

(Collecção cla IAe~ielação Porlugum desde a ullima compilação das Orde- 
naçcies; Legislação de 1775-1790, Lisboa, 1828, pagg. 60-61). 

3) Decreto de 6 de novembro de 1830. Nso subsistindo as razões, que fi- 
zeram suspender temporariamente a liberdade de pescar e convindo ao bem 
geral promover por todos os meios justos este ramo de industria tão util & 
subsistencia dos povos e necessario ao cominercio e navegaçgo, a Regencia 
ordenou : 

Art. 1: Ficam de hoje pm diante abolidos todos os direitos, contribuições, 
dizimas, gabellas ou imposiqijes, debaixo de qiialquer nomc, titulo ou pre- 
texto, com que 8th agora sc cobravam, ou exigiam do peixe pescado em 
bai.oos ou navios portugueze~, por companhias ou tripulaçces portugu(lic:zas. 

Indemniza as pessoas e corporações a quem pertenciam essas contribuições 
(art. 2.0) e os funccionarios empregados na sua cobrança (artt. 2."-4.0); ex- 
tingue tambem o dizimo ecclesiastico do peixe do mar e outros impostos 
consagrados pelo costume (artt. 5.0-7.0) ; admitte o livre transporte do peixe 
nos dorninios portiiçiiczcs (artt. 8.0 e 9.O); regula o contrabando do peixe e 
organiza a rrirttririila das compaiilias dos barcos de pescaria (artt. 10.~-18.0) ; 
revoga os privilegias (artt. 19.0-21.0). 

Art. 24.0 As disposições d'este Decreto são applicaveis sómente aos portos, 
bahias, angras, enseadas e costas do mar, e aoaos rios na parte sbmente aonde 
chega a agua do mar nas mar& vivas do anno. 

(Collecção de Brcrctos e Regulamentos ~nthlicados dirravfe o govmio da  
regencia do ~e ino  estabelecida na Terceira, 2.u ed., Lisboa, 1836; 1.. serie, 
pagg. 5640). 

Miiito mais importante é a legislaçgo complementar relativa 4 doiitrina 
d'esta, sccyão; podemos distribuil-a por tres classes conforme se refere 4 
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Como b de facil observação, o codigo trata apenas da pesca 
fluvial, ou quando muito costeira, porque se refere somerite As 

q m h a  d a  pesca, modo de pescar e exercicio da pesca por portuguezes e 
k p a n h o e s  oas costas maritimaa de Portugal e rios limitrophes. Procura- 
remos eynthet,isal-a nos seus lineamentos fundamentaes. 

I) Epocha da pesca. 
1) Decreto de  21 de março de 1872. Considerando, que o ai%. 1.0 do De- 

creto de 15 de dezembro de 1868 restringe demasiadamente u epacha em 
que E livre a pesca das ostras sem vantagem apreciavel para a melhor 
conservaçiio das ostreiras natiu-aes e com inconvenientes graves para o 
rsepectivo commercio e industria; consiàerando que a experiencia de largos 
a m o s  consignada na legislaçb dos paizcs cultos da Europa, e dejignada- 
mente nos regulamentoe de pesca da Inglaterra, França e I?c . -~) :~~~l:u ,  têm 
wonhecído como sufficiepte protec~ão ks ostreirus a proliibiçt"?~ 1 : ~  pews 
e apanhfi de ostras durante quatxo mezes do anno, maio, jiiiiho julho e 
agosto; attendendo ao que &cerca d'este assumpto me represeiiraram os 
concessionarios de ostrciras no Tcjo, pedindo que o mez do abril seja in- 
cluido no praw em que é livre a colheita d a  ostras; e attendendo ao pa- 
recer da junta aonsultiva de saude publica; fica revogada a disposigão-do 
art. 1.0 do Decreto de 15 de dezembro de 1868, na parte em que compre- 
hende o mez de abril no periodo de prohibição pari a pesca e-apanhaWdat 
ostras, e reduzido o mencionado periodo a quatro mezes contados de 1 de 
de maio a 1 de setembro em cada mino. 

(Legislaq?o Comnplenzentar cit., pagg. 148 e 149; D M r i o  do G w m ,  n. 
72, do 2 de abril de 1872). 

2) Decreto de 16 de  ~iouen~hro de 1872. 
Art. 1.0 S h  abolidos os impostos que se cobram na provincia de Angok. 

debaixo da denominaç20 dc dizirnos dos concellios, passagens dos rios A 

diaiinos do pescado.. 
Art. 2.0 Deede o dia da publicação d'este Decreto no Boletim Oficial d 

governo da provincia ceesará toda a cobrança dos impostos abo!idos, id 
&5 em relação ao lançamento do actual exercicio, como dos anteriorea, f 
cando salva a indemnitagão devida XIS arrcmatantes pelos iiilpostos m. 
matados. t 

Art. 3.0 E inteiramente livre o exercicio da pesca em todos os ri- 
lagoas da provincia, sem que aos proprietariou dos terrenos confinantes 
licito por qydquer fórma impedir a se rv i60  das margens. 

Art, 4.' E auatoriaada a junta de fazenda publica a fixar a indemniza+ 
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aguas publicas e communs e n'estas classes não estão compre- 
hendidas as pescarias no alto mar. O projecto era muito mais 

* 

de que trata o art. 2.O e a fazer a despeza necessaria para que seja gra- 
tuita a passagem dos rios. 

Art. 6.0 É creado o imposto de 1 por cento ad valorem nos generos e 
mercadorias, que se importem e exportem nas alfandegas de Loanda, Ben- 
guella e Mossamedes. 

(Legislaçüo Con~lententar cit., pagg. 149 e seg.; Diario do Governo, n.O 
265, de 22 de novembro dc 1872). 

a) Portaria de 9 de agosto de 1882. Tendo alguns navios extrangeiros 
vindo & costa de Portugal nos amos proximameiite findos carregar lagosta 
comprada aos pescadores d'estc litoral, o que naturalmente chamou a at- 
tenção das auctoridades inaritiiuas para o desenvolvimento recente tl'esta 
especie dc pescaria, que ainda ha pouco era de somenos importancia, e 
para o modo nocivo do seu exercicio; e convindo acautelar os abusos que 
a cubiça insciente dos pescadores commette na pesca d'eete crustaceo, pro- 
curando colhel-o em todo o tempo e em todo o estado de fecundação, para 
avolumar os dcpositos de exportação, com prejuizo manifesto da sua repro- 
ducção: ha Sua Majestade El-Rei por bem ordenar, tendo ouvido a com- 
misdo de pcscarias, que & pesca da lagosta seja prohibida nos meees de 
dezembro e janeiro, liavidos como temporada do mais activo desovamento 
do crustaceo. 

(Legislação Complementar cit., pag. 229; Diario do Governo, n.0 180, do 
12 de agosto de 1882). 

4) Decreto de 20 de abril de 1893, artt. 43.O-47.0. Referimos-hemos mais 
de espaço B doutrina d'este diploma. (Diario do Governo cit., nao 92, de 
26 de abril de 1893, pagg. 1024 e seg.). 

11) Modo de pescar. 
1)  Decreto de 10 de julho de 1884. Sendo manifestos os inconvenientes 

que resliltam para o exercicio legal da pesca do emprego da dynamite e 
outras inaterixs explosivas, que a experiencia tem mostrado destruirem 
aquella industria matando o peixe; e convindo, nzo só que tal facto fiquc 
clararri~iitc estabelecido, considerando assim o uso de tacs materit~s como 
comprcliendido na prohibição do art. 255." do codigo penal, mas tambem 
que essa prohibiçro sctja extensiva ao emprego de taes materias iio exer- 
cicio da pesca, que tem logar nos portos e costae banhadas pelo mar terri- 
torial, locaes que se não comprehendem na disposição litteral do citado 
artigo, do que resulta fiçarem impuues factos que, pelo menos, Mm egual 
bportsucia relativamente iiquella indv.istriaj corivindo, outrosim, desde já 
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acautelado nas suas prescripções, sendo para lamentar que, ao 
ser convertido em lei, soffresse tão srande mutilação. 

obviar a alguns obstaculos, que se podem pôr ao exercicio legal da niesma; 
e competindo ao governo rc:,.iilar este assumpto nos termos do art. 398.0 do 
codigo civil, e art. 489.0 do codigo penal-foi approvado o Regitlamalto cle 
10 dejulho de 1884, que disp0e assim: 

Art. 1.0 É prohibido o emprego de dynamite ou de quaesquer rnaterias 
explosivas na industria da pesca, que têm como resultado o matar o peixe. 

AI-t. 2.0 Será punido com a pen:t de prisso de tres atS trinta dias, e multa 
correspondcnte, nos termos do n.O 3 . O  do art. 255.O do codigo penal, o que 
lançar oii fizer uso, nas lagoas ou rios navegaveis em qiialqiier tcrnpo do 
anno, de dynamite, ou de quaesquer outras materias explosivas, corri que 
se o peixe mata. 

Art. 3.0 Ser4 punido com a pena de prisão até um n ~ c z  c iriitlta at6 
vinte mil r6is o que l a n p r  ou fizer uso nos portos, e costas bauliatias pelo 
mar territorial, em qualquer tempo do anno, de trovisco, coca, cal, dyna- 
mite ou de quaesquer materias, sejam ou não explosivas, mas com que se 
o peixe entorpece ou mata. 

Art. 4.0 Será punido com a pena de prisão até orn mez e multa at6 vinte mil 
rEis o que empregar dynamite ou materias explosivas proximo As r d e s  ou 
armaç6es de pesca com o fim de afugentar o peixe; pozer obstaculo- dentro 
ou proximo 6s ditas redes vu armaçGes; tirar estas dos logares que 11 c fôrem 
competentemente marcados ou que por qualquer fórma impedir a pxssagem 
do peixe, ou causar ernbaraqo ao exercicio da referida indastria. 

Art. 5.0 A competente auctoridade maritima, por si ou setis delegados, 
levantar& os autos respectivos, quando se der qualquer das itifracqCes pre- 
vistas nos artigos antecedentes, e os enviwd as justiças ordinarias com o 
rol dc testeniunhas, a firn de ali se proceder correcionalinctite contra os iri- 
frnctores. 

Art. 6.0 As penas estabelecidas nos precedentes artigos nzo ol~stam a 
qiialquerprocedimento judicial, qiic porventura possa ter lognr pelos damnos 
resultantes das rcfcridas infracções. 

(Legislação Complaentar cit., pagg. 230 e seg.; Dirrrio do Goutrno, n.O 
162, de 21 de julho de 1884). 

2) Portaria de 4 de abril de 1886. Esta Portaria regula a execuqão da& 
leis de 26 de maio de 1862 (art. 5 .O)  e 10 de abril de 1877 sobre a pesca 
nacional da baleia (Legislação Goniplementar cit., pagg. 246, 247, 447-449: 
Dinrio do Governo, n.O 84, de 15 de abril de 1886; Diario de Lieboa, n.O 124, 
de 3 de junho dc 1862; Diario do Governo, n.O 85, de 17 de abril de 1877). 

3) Portaria de 18 tle outubro de 1889. Attendendo ao que foi representado 
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Deve attender-se a que a pesca não se applica sbmente aos 
animaes semoventes, que nadam nas aguas dos rios oii do mar; 

pelo compromiseo maritimo de Olh80, e tendo em vista o estipulado no ac- 
cordo celebrado entre Portugal e Hespanha em 20 de setembro de 1888, 
determina que seja prohibida a pesca por barcos a vapor com redes de 
arrastar na zonti. de 6 milhas de dietancia da terra em toda a costa do Al- 
garve. 

(Legielação Complementar cit., pag. 283; Dinrio do G o v m ,  n.O 232, de 
1 4  de outubro de 1889). 

4) Decreto de 30 dej1111ho de 1891. Attendendo ao estado anormal em que 
se acha o exercicio da  pcsca maritima, o qual, por falta de preceitos regula- 
mentares que sirvam de norma 4 exploração e fiscalisaGo de iim t8o im- 
portante ramo de serviço publico, tem dado logar a serios conflictos entre 
a clssse piscatoria; attendendo 4 urgente necessidade de adoptar piovi- 
deneias, que ponham cobro 4s repetidas desintelligencias que sc dão entre 
os nacioiiaes que exercem a industria da pesca e que por diversas vezec têm 
ameaqado alterar a ordem publica, e de estabelecer regras certas e defi- 
nidas pelas quaes se possa exercer uma proficua e rigorosa fiscalização no 
exercicio d'esta industria, ~mpliando ao mesmo trinpo a competencia das 
auctoridades maritimas, a qiicin incumbe siipc~rintcnder n'este importanta 
serviyo, a fim de que estes fanccionnrios possam julgar por si os prejuizos 
resultantes da maioria dris infracyGes e contendas que frequentenicnte se 
dão entre os pescadores, o que só milito restrictamente lhes era permittido 
pelo regulameiito de 1 de agosto de 1884; convindo que as regras que se 
estabcIeçam n2o tenharri caracter definitivo, mas antes possam ser modi- 
ficadas segundo a pratica aconselhar; o Dccrcto do 30 de junho de 1891 
estatuiu o seguinte : 

Art. 1.0 E prohibida a pesca nas aguas publicas maritimas de Portugal, 
com apparelhos de rede de arrastar pelo fundo a reboque de uma ou mais 
embarcaç0ea movidas por qualqncr motor. 

Art. 2.0 Não é permittida a matricula de ernbarc*açGcs, que se destinem 
R pcsca mnritima do alto com apparelhos de rede dc arrastar pelo fundo a 
reboque, a1Bm das actualmente existentes nos departamentos maritimos do 
continente. 

8 utiico. Esta concessão nlto poder8 estender-se a16m do periodo clc dez 
annos. 

Ait. 3.0 I? prohibida a transferencia de matricula d'estas embarcnyoes 
de urna par? outra capitania. 

Art. 4.0 E prohibicla a substitui~iio das embarcag0es a que se refere Q 



6 tambem applicavel aos adherentes aos rochedos, moluscos, po- 
lypos, e as plantas maritimas; assim, as ostras, algas e sargaço 

art. 2.0 d'este regulamento, quer por novas construcções, quer por outras 
que se crnpregucm em outro serviço. 

Art. 5.0 Aos contraventores do disposto nos artt. 1.0, 2.0, 3.0 e 4.' d'este 
regulamento, serão apprehendidas ae embarcações, os apparelhos a pes- 
caria, havendo-a. 

$ 1.' As embarcações e a pescaria serão vendidas em hasta publica, e o 
producto applicado, em partes eguaes, para o estado e para os apprehen- 
8ore~. 

2.0 Os apparclhos serlo inutilizados. 
Art. 6.0 Quando a bordo dc qiislcliier embarcação, que não esteja incluida 

nas disposiyVcs do art. 2.0, fOr encontrado iirn ou mais apparellios de rede 
de arrastar pelo fundo a reboque, ou yii:lndo se provar que essa emliarcação 
d'elle tenha feito uso, ser-lhe-ha retirada a matricula e a licença pelo tempo 
de seis mezes. 

8 1.0  Quando a embarcagáo, a que se refere este artigo, não fôr cle pesca, 
pagarti de multa duzentos mil rbis. 

8 2.O Pela primeira reincidencia serão as  penas applicadas em dobro, no 
triplo pela segunda e assim successivamente. 

8 3.0 Em ambos os ca8os seráo appreliendidos a pescaria e os apparelhos, 
e inutilizados estes. 

Determina o processo a seguir quando haja queixa fundamentad L perante 
a auctorida.de maritima contra as embarcaqUes a que se refere o art. 2.0, 
por avaria causada em apparellios dc pesca ou por outros delictos puniveis 
(artt. 7.0-13.") ; previne a reincidencis (nrt. 14.O) ; prohibe As eml~arcações 
nacionaes receber no mar, por balcleaq20, pescaria de embarcaqões extraii- 
geirae (art. 15.O) e pune os contraventores d'esta dibposição (art. 16.0) ; pres- 
creve os distinctivos das embarcages nacionaes de pesca com r ?de de ar- 
rastar pelo fundo a reboque (art. 17.0)~ puriindo os contraventores d'esta 
disposiç%o (art. 19.0); imp0e aos navios do estado, estnges semaphoricas 
e postos fiscaes a obrigação de registar a hora e posiçilo das ernbarcagões 
que encontrarem com os distinctivos do art. 17.0 (art. 18.O); regula a policis 
da pesca (art. 21.0)~ dvfine as rtttribuivVes dos funccionarios reepecti~($- 
(artt. 22.O-31.") e pune a denuncia calumuiosa (art. 31."). 

(Legielaç& C q l m r n t a r  cit., pagg. 451457; Diario do Governo, n.O li: 
de 4 de agosto de 18191). 

5) Decreto de 20 de abril de 1893, artt. 64.0, 78.0, 32.0 e 33.0 Referir-n - 
bemoa mais de espago A doutrina d'este diploma, que remodelou profunl. 
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são producto da pesca. Mutatis tnutarodis applicam-se a pesca as 
regras e disposições referentes a caça. 

mente alguns serviços aquicolas (Diario do Goverrw, n.O 92, de 25 de abril 
de 1893, pagg. 1024 e seg.). 

111) Exercicio da pesca por portugnezes e hespanhoes nas coetas ma- 
ritimas de Portugal e rios iimitrophes. 

1) Portaria de 6 de agosto de 1878. Tendo a industria da pesca nas costas 
de Portiigal e Hespanha, e nos seus rios limitrophes, sido exercido durante 
largos annos com effcctiva reciprocidade entre os dois paizes, e em harmonia 
com os respectivos regulamentos, usos e costumes loeaes; tendo essa reci- 
procidade sido ultimamente suspensa com o unico fim de pôr cobro aos con- 
fliatos occorridos nas pescarias do A i g a i ~ e ,  sem que, todavia, os governos 
de Portugal e Hespanha por forma alguma tivessem em vista coarctar de- 
finitivamente a livre pratica d'urna indnstria, que tanto affecta os interesses 
de ambas as nagaes; sendo graves os piejuizos que d'aqnella snpensà;~ re- 
sultaram para a classe dos pescadores, conio se evidencia das representações 
que tEm subido ao coiiliecirnciito do governo; havendo cessado completa- 
mente :%r pcrtiirbn(;i>es que motivaram aqii(::la rncdida, ali48 meramente 
provisoria; cxistiudo soLce cate sssuinpto de si táo importante, pc!rfc.ito 
accordo entre o governo portnguez e o de I-Iespanha, por virtude tlo cstudo 
a que procederam commissarios dos dois paizes e do convenio provisorio 
pm elles assignado, que scr i  devidamente apresentado ti sancçto I ,gisla- 
ti.ea; por tudo isto, e convindo facultar desde j 4  a continuação d':~quella 
industria, mediante a absoluta reciprocidade egualrnente reconheci(1a pelo 
governo hcspaiihol, esta Poitaria regiila o cxercicio da pesca entre portu- 
bgezes e hespanhoes, nas costas maritimas de Portugal e nos seus rios limi- 
trophea. (Legislação Complemetitar cit., pagg. 181-185; Diario do G w m ,  

180, de 13 dc agosto de 1878; Conde dc Valenças, Arbitragem Ipternu- 
&nal, Lisbos, 1893, cap. iv, 8 2.0 pagg. 55-60). 

2) Portaria de 17 de fevereiro de 1880. Fixa o limite em que ee p6dc 
exercer a pesca nas zonas maritimas de Faro e Tavira (LegZslação Com- 
plementai. cit., pagg. 216 c scg; Diario do Governo, n.O 168, de 28 de julho 
de 1880). 

3) Conwnio de 2 & ou+!~hl>ro cle 1885 entre Portugal e Hcapanha. Regula 
o exercicio da industria da pesca entre os dois estadoe (Legklqc% C m -  
pZementar cit., pagg. 233-241; Diario do Governo, n.O 229, de 12 de outubro 
de 1885). 

4) Decreto de 14 de dezembro de 1886. Este decreto appro'pa o retfulq- 



COMIENTARIO 

Art. 395.0 É perniittido a todos, sem distincqão de pes- 
soas, pescar nas aguas publicas e eommuns, salvas as 
restrieções postas pelos regulamentos administrativos 8 .  

Nas aguas publicas e communs todos podem pescar; salvas as 
refAricções impostas  pelos regiilaiiientos arlminis tra tivos, o (li reito 

mehto da mesma data para O exercicio da indristria da pesca nas :~guas 
jnrisdiccionaes maritimas de Portrigal (T~~yi.çluçâo Complementar cit., pagg. 
242-2453 Diario do Governo, x1.O 296, dc 31 de dezerribro de 1885). 

6 )  Decreto de 25 de setembro de 1883. Este decreto approva o n~odics v i -  
vendi entre Portiigal e Ilespanha sobre o regirnen da pesca, emquanto 
durasseiii as nngociações para a celebração do tratado do comrnercio, con- 
venio cle pesc:t e regulamefito de transito. O modus vivendi consta das notas 
trocadas eiitich os douu governos a 15 e 20 de setembro de 1888 (Legislação 
Complcmcntnr cit., pngg. 274-276; Diario do Governo, n.O 222, de 28 de se- 
tembro de 1888). 

A sancplo da doutrina do codigo civil e legislaç8o complementar c8ncon- 
tra-se no codigo penal. 

Codigo Penal : 
Art. 255.O Serh punido com as mesmas penas (prit.20 de tres a trinta dias 

e multa correspondente) : 
1.0 O que pescar nos mezes defêsos pelas posturas municipaes ou r e p l a -  

meutos de administraç.50; 
2.0 O que pescar com rede varredoura, ou de mallin mais estreita que a 

que for limitada pela camara municipal, ou pescar por qiialquer outro modo 
proliibido pelas rnesmas posturas ou regulamentos; 

3.0 O que lanqar nos rios ou Iagôas, em qualquer tcmpo (10 anno, trovisco, 
barbasco, coca, cal, ou outro algiim material, com q i i ~  se o peixe m:~ta. 

1 Decreto de 20 de abril de 1893, artt. 64.0, 43.0, 32.0-34.0, 47.0-60.O, 35.0- 
41.0; - Cod. de Napol., art. 715.O ; - S.-Proj., art. 737.0; - Cod. It: I., art. 
712.0; - Cod. Hesp., art. 611.0; - Cod. das D. Sicil., art. (i35.0; - Cod. 
Austr., artt. 382.0, 383.0; - Cod. Parm., artt. 563.0, 564.0; - Cod. da Sard., 
art. 683.0; - Cod. Esteris., art. 628.O 

Como succede a respeib da caça, a quasi totalidade dos codigos oxtran- 
geiros n2o pretende resolver as innumeras ditliculdades relativas ti pesca, 
de occorrcncia diaria; liniitam-sc a reconhecer o direito da pesca deixando 
para os rcgularncntos a sua legislação especial (cod. de Napol., art. 715.0; 
Dciiioloinl)c, ol~r. cit., torn. xrl1, n.O 22; Laurent, obr. cit., tom. vrrr, 1i.O 439; 
~sant-Pvnjet ,  tom. 111, pia6 217 ; Cod. Ital., art. 712.O; Borda, ol~r. cit., 
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de pescar n'essas aguas pertence a todos os individuos, nacionaes 
e extrangeiros, da mesma ou tlivcrsa circumscripção territorial 

Para coniprelieiidermos a doutriria d'este artigo é conveiiiente 
antecipar a noção d'aguas publicas, conlmuns e particu1ai.e~. i2gi~as 
publicas são as apropriadas pelo estado e corporaç6es publicas e 
mantidas debaixo da sua administração, das quaes e licito a todos 
individual ou collectivamcnte utilizar-se com as restricções im- 
postas pcla lei ou pelos regulainentos administrativos (art. 380.O, 
n.OS 2.' e 3.'; 1)ec. n.O 8 de 1 de dezembro de 1892, art. 1.O; 
cod. civ., artt. 431.O-433.O). Aguas coiilmuns sáo as não indi- 
vidualmente apropriadas, das qliaes sO 6 perrnittido tirar proveito, 
guardados os regulameritos adnii~iisli~alivos, aos iudivitluos com- 
prelieiididos em certa circuinscriyção adriiiuistr~liva ou que f,izern 
parte de certa corporação publica (art. 38i.O, n.O 2.O; Dec. cit., 
art. 2.'). 

Agiias particiilarcs s5o aquellas ciija propriedade pertence a 
pessoas siiigulai.es oii colleclivas, c de qiic iiinçiicm phde tirar 
proveito senão ebsas pessoas, ou outras com seu consentiniento 
(art. 3'32.'); sáo pai-ticiilares as aguas que nascem ein p!.edio 
particular e por elle coi.rcin, emquaiito náo ultrapassani o> l i  riites 
do mesmo predio, ou qiie, ultrapassando esses limites e corieiido 
por predios particulares, sáo consumidas aiites de sc lançarem 
em coi3reiite publica ou comnium, e os lagos ou lagoas sitiiados 
em uni so predio particular e por elle excli~sivameiite cercados 
quando n50 sejam alirneiitados por alguma correiite de uso publico 
ou coniinurn, os lagos e lagoas existentes eu1 terrciio> parliculares, 
e as correntes ilavegaveis e fluctuaveis feitas c niantitlas a ex- 
perisaa dos particulares ou para esgoto dos seus terreno:) em- 
qualito atravessam os seus predios (art. 382.'; Dec. cit., art. 3.O). 

Para o eifeito da pesca, porem, sáo consideradas agiias parti- 

tgm. 11, P:LA. 533, n.O 3; I'acifici-Mazzoni, obr. cit., tom. 111, $ 119.0, psg. 187; 
Cliiroui, obr. cit., toiii. i ,  8 135.0, pagg. 217 e 21s. 

1 Afello Freire, obr. cit , liv. 111, tit. 111, $ 4."; Corres Telles, obr. cit., 
art. 15.7 Coelho da Roclia, obr. cit., 5 412.0 



calares os canaes de irrigaça, albufeiras, estabelecimentos de 
piscicultura ou piscifaclura, viveiros, parques e quaesquer presas 
ou correntes artificiaes d'aguas, qile forem possuidas pelo estado, 
por alguma empreza ou companliia, ou gremio de proprietarios, 
organizado nos termos do Decreto de 30 de setembro de 489% 
on por particulares (Dec. de 50 de abril de 1893, art. 63.O). 

Pela doutrina do artigo pertence a todos, sem dislincçiio de pes- 
soas, o direito de pescar rias agiias publicas como nas cominuns; 
e para notar a utilidade publica das aguas communs: ha cousas 
que apesar da sua natureza commum prestam utilidade piiblica. 

Como advertimos para o eí'feito da caça, pertence aos regula- 
mentos administrativas e posturas municipaes determinar as 
epochas da pruliibição da pesca em geral, ou sii de certa e de- 
terminada pesca, os preceitos para evitar o prejilizo da ci-eação 
e o exterminio dos peixes e o modo da pesca no caso (i'? con- 
correrem ao mesmo sitio diversos pescadores, porque o codigo 
fixa apenas o direito de pescar e os direitos dos donos dos preàios 
onde se faz a pescaria, segundo o estado d'esses terrenos 4. 

Do confronto entre os artt. 393.' e 397.' resulta que nas a p a s  
pnblicas e communs todos podem pescar harmonizando-sch com 
os regulamentos administrativos; nas aguas particulares seme- 
lhante direito pertence exclusivamente aos donos dos predios que 
em certas circumstancias o podem exercer independentemente 
dos regulamentos administrativos (artt, 395.O, 397.O, 39'3.7. 

A proposito da caça consigiia o cocligo disposic;ão semelhante 
no art. 384.O 

Pela vigente legislação regulamentar e permittido a todos, sem 
distincção de pessoas e indeperideriteniente de licença, a pesca 
nas aguas publicas interiores do paiz, com a linha fluctuaiite de 
mão, excepto nas epoctins defèsas (Dec. de 20 de abril de 1893, 

1 Dias Ferrei~a, obr. cit., pag. 392; segunda ediçlio, ibid. As eamaraa 
municipaes assiste o direito de fazer posturas para a policia da pesca nas 
tguss eoncelhiss e particulares do art. 398.O (Rm. de Dir. Adm., tom. vn, 
p y .  159, n.O 2661. O w Ü @ ,  Iiv. V, t i t o  LXXXVUI, 88 6,0-10.0). 
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art. 64.O), isto é, de 20 de outubro a 31 de janeiro a pesca dos 
salmões, de 1 de novembro a 45 de fevereiro a pesca das trutas 
(Dec. cit., artt. 64.O, 43.O, II.O".~ e I."). Considera-se pesca com 
linha fluctulinte de máo a que se effectiiar com linha de um ou 
muitos anzoes amarrada a uma Iiaste qualquer (cit. Dec. art. 64.O, 

'3 un., n.O 1."). E permittido pescar coni a linha Ductuante, quer 
da margem, quer embarcado, comtanto que a linha ou a haste 
que ella amarre, esteja sempre na mão (cit. Dec., art. 84.O, 5 un., 
n.O 2 . O )  ; tambem 6 permittido pescar no fundo, a meia agua, ou 
i superficie, pondo na liulia qualquer pezo, comtanto que o flu- 
ctuador suspenda a chumbada, não impedindo que a linha vh 4 
deriva com a corrente (çit. $ un., n.O 3."). 

Desde 1 de março a 30 de jutilio é proliibida a pesca de todas ' 

as especies de peixes, a excepçáo do salmáo, truta, savel, lam- 
preia e todos os outros peixes, que vivem allernadamente nas 
agaas doces e salgadas (cit. Dec., art. 43.O). Esta prohibição 
applica-se a todos os meios e systemas de pesca (art. 43.O, 5 2 . O )  i. 

E egualmente prohibida a pesca nos rios, rias, esteiros, canaes, 
valllis e lagoas, desde o por at6 ao nascer do sol (art. 47.") 

1 A mesma doutrina fnndmental encontrava-se no nosao direito ant iga 
Mello Freire, ibid.; Corrêa Teiies, obr. cit., art. 19.0 

2 Decreto de 20 de a b d  de 1893. 
Art.0 44.0 O governo poder& annualmente, por proposta da eommisacto 

eentral permanente de piscicdtnra, decretar, pela secretaria de estado d a  
negocios das obras publicas, commercio e industrial a prohibição excepciand 
da peaea de todas as especies, durante qualquer das epoeltas indicadas no 
artigo antecedente, quando esta prohibiçzo fOr necessaria para o desenvob 
vimento da eepecie que se pretende desenvolver. 

Art. 45.0 Os directorcs das circumseripç6es hydranlicas farão affixsr 
editaes nas portas das egrejas parocliises das freguezias zibeirinhas quinze 
dias antes de começar a prohibição da  pesca, lembrando as datas do co- 
m q o  e do fim d'estes periodos. 

Art. 46.0 Durante oe periodos de prohibiçio da pesca, a que se referem 
os artt. 43.0 e 44.0 d'este ragulamento, são prohibidos o transporte e eom- 
mercio das especies designadas ou comprehcndidai no8 referidos artigoa 

unico. Exceptuani-se dw disposiçke d'este artigo oe peixes, que prom 



Com o fim de proteger a Buna respectiva, é prohibido collocar, 
alravés dos rios, rias, vallas, canaes e esteiros, estacadas, ra- 

vierem do crtrangeiro ou de reservatorioe, viveiros, parques e rstabeleci- 
mentos aquicolas nacionaes, provada que seja cata proveniencia. 

Art. 47.0 I? prohibida a pesca nos rios, rias, esteiros, canaes, vallas e 
lagoas, desde o pôr até ao nascer do sol. 

8 1.0 A pesca da enguia e da lampreia póde ser auctorizada durante a 
noite pelos dircctorcs das circumscripç5es Iiydraulicas, observadas as ine- 
trucções espcciaes que o governo decretar para esta pesca. 

$ 2.0 A permanencia dentro d'sgua das redes e apparclhos dr p w a ,  com 
as dimensões rí:gulamentares, 6 permittida tanto de dia como de iiaite, com 
tiluto que sejam lançados ou levantados clesdc o nascer até ao pc r do sol. 

Art. 4 8 . O  É proliibida a pesca, coiiimercio c transporte de pcisos de di- 
mens0es inferiores As determinadas nos nurneros seguintes d'este artigo : 

1.0 As Ixmpreias e enguias, 25 centimetros de comprimento; 
2.0 Todas as especies de peixes conhecidas pelos nomes regulares de 

trutas, carpas, barbos, bogas, escalos, bordallos, ruivacas ou p:~rdelhas, 
psmpos, lingueirões, tainhas, alvores, limentos, negretes ou negroes, gar- 
r:rntos, illialvos, bicudos, saltGcs, corveos, picces, mugens, solhas, saveis e 
s:ivrllias ou  sabogas, 12 centimetros de comprimento; 

3.0 As corvinas, salmões e solhos-rei (estujões), 30 centimetros de com- 
primento. 

§ 1.0 O comprimento dos peixes, designados nos n.On 1.0, 2 . O  e 3.O d'este 
artigo, será medido desde o olho att5 9. raiz da barbatana caudal. 

$ 2.0 0 s  peixes pescados de dimensões inferiores 4s determinad,rs n'estr 
artigo, serRo immediatamentc deitados vivos para dentro d'agua. 

§ 3.0 As dimens0es definitivas das cspecics designadas nos n.o".O, 2.0 
8.0 e outras, serão fixadas pelo governo Q medida que a commissk dc pis- 
cicultura as  fôr estudando e propondo. 

Art. 49.0 Exccptuain-se das disposiyiles do nitigo nntcccdentc c sciis para- 
graphos : 
1.0 Os peixes que sHo apanhados para dcitar em viveiros de engorda 

d'estas especies, mediante prkvia aiictorizaç~o dos directores das circums- 
cripqões hydraulicas e seus agentes; 
4.0 Os prises apanhados com a linha de miio fluctuante de pesca; 
3.0 Os pcixcs que fftirem destinados para estudos eoologicos, estando G 

pescador niuuido d'uni:~ auctoriz:iç20 eal~cc.i:rl para este fim; 
4.0 As espccies quc erri instrucçGes cspeciaes fôrem permittidas p:va iscrr 

dos apparelhos de pcsca. 
4 &ta 60.0 As malhas das sedes 0 os intervalloe das nasaas de verga, canm 
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magens, redes ou quaesquer apparellios ou obstaciilos continuas, 
moveis ou fixos, que possam impedir por completo a derivação 

ou arame, e outros apparelhos seinellia~ites, einpregados para a pesca nas 
aguas interiores do paiz, terao as diinens0es seguintes: 
1.0 Para os salm0ee, corvinas, sollios-rei (esturjões) e savcis, 40 riiilli- 

metros pelo mcnos; 
2.0 Para as especies maiores csceptuando as do n.O 1.0 d'este artigo, 27 

millimetros pelo menos; 
3.0 Para as espccies meriores, taes como : bogardos, morras, piarda&, lin- 

gueiròes, bulideiras c outras, 10 milliinetros pelo mcnos. 
$ 1." As diinensües desiqii:rdas nos 11.~' I.", 2.0 e 3." d'este artigo, qerto 

tomadas 110 lado da malli:t, dopois da rede bem molliada, tolerando-se na 
mediç2o tiiria differença para menos que ngo csceda um deciirio da deter- 
minada 110s referidos numeros. 

5 2 . O  As dimcnsòes determinadas n'este artigo berão fixadas definitiva- 
mente pelo governo segundo as indicações da coinmissão de piscicultiira. 

Art. 51.O As redes fixas, fluctuantes e derivantes, não poderão exceder 
em comprimento dois tcrqos da largura dos rios, rias, esteiros, canacs ou 
vallas em que fôreiii lanç:ldns, deixando sempre ficar livre um terço d'aquella 
largura, na qual se comprchenda o tltalwcg. 

$ unico. Quando fôrern lançadas simultarienmcnte mtiit:rs redes, ;ipoiadas 
sobre a mesma margem, ou em margens op~)ostafi, dererdo intervnlia~ -se a 
uma distancia nunca inferior ao triplo do compiiiiiento de cada retle. 

Art. 52.O Quando se empregarem as redes fixas, deverão ser susp .lisas 
pelo meio, em cada semana, durante trinta e oito horas, desde o sabbado 
As cinco horas da tarde até segunda feira Bs sete horas da manhã, em uma 
extensão equivalente A decima parte do seu comprimento, deixando entre 
o fundo e a tralha inferior um espaço livre com 50 centimetros, pelo menos, 
de altura. 

Art. 53.0 São proliibidas para a pesca, nas aguns interiores do priiz, todas 
as  redes de arrastar pelo fundo. 
5 unico. Exceptuam-se, do disposto n'este artigo, a chumbeira ou tarrafa 

de mão, e a côa, manobradas por um liomem. 
Art. 54.0 São proliibidos para a pesca, nas aguas interiores do paiz, OS 

grandes apparelhos fixos do fundo, coiihecidos pelo nome de botirões fi?os 
e wrmadilhas de tapa-esteiros. 

Art. 55.0 É prohibido a m m a r  redes, nassas, cestos ou outros apparellios 
de pesca aos diques, barragens, descarregadores, aqueductos ou por1 as tle 
agua. 

Art. 56.O E prohibido estabelecer dentro d'agua redes ou apynrcl irli c i ~  
8 
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e circiilaçáo das especies (art. 32.O, n . O  4 . O ) ;  é egualmenfe pro- 
hibido conslriiir pesqueiras fixas de cantarias, al~enaria, pedras 
solt;is o11 tlc rnadcira, nas margens oii leitos dos rios, rias, esteii.os 
e lag0as (arl. 3"L0, n.' 5."). E expressarneiite proliibido eiiipregar 
na jkescn siil)stnncias ex~~losiv:is, corno arremessar pedras ou 
corl)os pozados, c~ntulllos, l i x o  e ariiniaes mortos, para dentro 
das nguas dos rios, i.i;is, estciros, canaes e lag0as (arlt. 33.O e 
34.O) 1. 

grandes dimens0es destinados a encaminhar os peiucs para espaços d'onde 
ellea n2o possam mais aaliir, ou que os forcem a passar por um canal, es- 
teiro ou valla onde cstejain iiistalladas ariiiadilhas. 

Art. 57: E pro~iihido pescar nas zonas aquaticas, nas quaes o nivel da 
agu:r t ~ n l i a  ?rtificialiiicrite sido baixado por motivo de obras ou limpeza. 

Art. 5 8 . O  E proliibido pcscxiA, ciri clii:~lyucr epoeha do anno, nas zonas 
aquaticas desigiiadas e assigiialadas pol:~s circuinscripç0es hydraulicas para 
abrigos, dcsovatleiras e viveiros de r e l ~ i ~ d ~ ~ $ i i ~ .  

Art. 59." proliibido pescar corri qualquer apparclho, exceptuanc o a linha 
de mão fiuctuaiite, dentro das eclusas, desearregadores, aqueduc-os, com- , 
portas ou cscadas para os peixes, assim como a uma distancia iiiferior a 
30 metros para o montante ou para jusante d'estas obras. 

I 
Art. 60.0 Os directores das circum~cripç0es hydraulicas, depois da con- 

sulta favoravel da coiiimisetlo central peiianciite de piscicultura, poderao 
perniittir a pesca extraordinaria de deteruiiuad;ib especies nociv.rs B pro- 
pagação de outras dc iiiaior valor. 

(Diario do Gocer~w, 1i .O  92, de 25 de abril de 18'33, pagg. 1024 c scg.). 
1 Decreto citado. 
Art. 35.0 O estabelecimento de iiiotores Iiydraulicos nas confluciicias dos 

rios, rias, canses C esteiros, e rios iiitios oiidc da approximaç20 das margens 
resulte estreitameuto scrisivel do curao das aguws só serti permittido quando 
do funccionainento d'esses motores n30 resulte prejuizo para a circulação 
das cspccies: 

Art. 56." E prohibida a extracção de areias, lodos ou materiaei do leito 
das Llguas setn pr0via auctorisação dos directores das circurnbçril C ~ C S  hy- 
draulicas, a qual sómente scrá concedida quando d'isso não resulte prejuizo i 

para a c o n s e r v q b  dos dornicilios, desovadeiras ou comedonros da fauna 
aquatica. 

Art. 37." É prohibida a navegação nos rios, rias, esteiros e lagoas, nar 
conas por onde não haja necessidade de passarem as embarcaçtes e qut 
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Art. 396.0 Ninguem phde devassar os tcrreuos mar- 
ginaes para o exercicio do seu direito de pesca, senão nos 
casos em que ahi 6 perrriittitla a caça, nos termos tiecla- 
rados n0.i artt. 3811.0, 380.0, 386.0 e 387.0 1. 

\ 

No intuito de proteger o direito tle propriedade dos proprie  
tarios marginnes, limita eslc artigo O direito de pescar consignado 
no artigo aiiterior ; sO 6 perrnitlitlo tle\assar os terrenos marginaes 
para exercer o direito de pesca nos casos em que n'elles e per- 
mittida a caça, como preceituam os artt. 384.O-387.O 

De conseguinte, todos podem devassar os terrenos publicos o11 
concelliios para o elrerc.icio dii pesca, quaiido esses terrenos não 

estejam deetinadas pnrn viveiros iiatiirae~i, dcsovadeiras artificiaes ou abrigos i 

das espccies. 1 
$ unico. As cir(~ll~nscrip~i)CS 1iydr:~ulieas devergo b:ilisar estas zonas se- 

gundo as convençòes adoptadas pela commissb central per~nancnte de pis- 
ciculturn. 

Art. 38.O É exprcssaiiientc proliibido o lançar nos rios, rias, estciros, ca- 
naes e lag6as substancias nocivas 9. vida dos seres que habitam n'estas 
aguas. 

unico. Os projectos de esgoto das povoações, fabricas e minas, qiiando 
os esgotos tenham de ser despejados ein rios, rias, canaes c esteiros, scrilo 
submcttidos ao exame da commiss8o central permancnte dc piscicultiira, a 
fini de coiiliecer se dos liquidos ou substancias lançadas nas aguas póde 
resultar inconveniente p:ira a fauna ou flora aquatica. 

Art. 40: l? prohibido (tragar ou revolver o leito dos rios ou canmrc, por 
meio de varas ou qiiaesclucr iristriimentos de exploração que possam alteral-o, 
prejudicando as siias coiicliçõcs clc abrigo e consel-vação. 

$ unico. Exceptuam-se as zonas destinadas a fundeadouro ou varadouro 
das einbarcações fluviaeu, e os cmacs ou carreiras de navegação interior 
a(1optados para as commiinicaçGes por via fluvial. 

Art. 41: E proliibida a apanha de plantas aquaticas, nos rios, rias, cs- 
teiros, c8naes e lagoas, f u n d a s  epochas dcstinãdas para tal fim. 

(Diario cit., ibid.). 
1 Cod. deNapol., art. 715.0;-A.-Proj., art. 737.0;-Cod. Ital., srt. 712.0; 

-Cod. Hesp., art. 611.0;-Cod. das D. Sicil., art. 635.0;-Cod. Austr., artt. 
88.O, 383.0;-Cod. Parm., artt. 563.0, 564.0; -Cod. da Sard., art. 6 8 3 . O ; -  
Cod. Estens., art. 628.0 



sejam cnltivados liem murados, nem exceptuados administrativa- 
mente (art. 384.", n." 2.O); tratando-se de  terrenos particiilarcs, 
1130 ciiltivados neni niurados, siibsiste o mesmo direito 1311. 384.@, 
11." :;.O). Sb é perniitlido clevassar curii o mesmo fim os errenos 
cultivatlos, abertos, ou sejam publicas, concelliios ou part ciilares, 
e sc:irieados de  cereaes ou tentlo qualquer outra semeiltcira ou 
plarilação antiual, depois de  effectuada a colheita (art. 385.O). 

Os tei iaenos, que s e  achareni de  \inliago ou de  outras plantas 
fructiferas, vivazes, de  pequeno porte, so  será licito devnssal-os, 
com intuito identico, no periodo que medear tlesde a collieita dos 
fisnctos atk ao tempo cm que as pldrilas coiiieceni a abrolilar (art. 
386."). Os terrenos abertos, plantatlos de  oliveiras ou d'outras 
arvores fructil'eras de graritle porte podcni ser  devassidos em 
todo o leinpo, excepto n'aqiielle yiie iriedeia entre o coiiieyo da 
riiatnrac;iío dos fruclos e a sua collicita (art. 387.O). 

O ilecreto d e  16  de  riorenibro clc 187">onsigiia uma excepçáo 
i cloiitrinii ti'esie art. 3DG.O, pois que declara inteirnmciiit: livre o 
cxcrcicio da pesca em todos os rios e lagbas da pi*o\iiici; ile An- 
gola, sem cliie aos prcipriet:irios dou terrenos coriliiinritcs seja 
licito por clurilquer fbrina irnpedir a servidão das margc 1s (Uec. 
cit. ,  ai$. 3."). 

S'estes termos, conçidcranios revogado n'osta provincia o dis- 
posto no art. 396.O. como acoritcce a muitas outras disposições 
tlo codigo civil, que náo se applicarn em algiimas das nossas pro- 
~ i n c i a s  ultri~niaririas, rcgiilas n'esbes casos por lei especial. A 
analyse do decreto fiiridarnenta a opinião d e  que os prol~rielario: 
ni:irçiiiaes r150 podem exigir iride1nnizaç30 pelos prejiiizos cai1 
sados durante o exercicio da pesca, porque, estabelecendo ta 
indernnizaçáo para os arreniatarites dos diziinos dos concelhos 
passageris dos rios e clizimos do pescado, nada dispõe sobre ( 

rt:sarcimen!o dos prcjuizos causados aos pi-oprielarios margiriae 
(Ucc. cit., artt. 3 . O ,  4.O, 2 . O  e 1.'). Nos artt.  2.O e 4." resalva 
indemriisac,áo devida aos arrematantes pelos impostos arremo 
tados, extinetos pclo art. 1.O do citado Decreto, esquecendo pt 
cornpleto os pi.ol)i~ietario.s mnrginaes. 
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Art. 397.0 O dircito de pesca nas açuas particillarrs 
pcrtencc esclusivamente aos donos dos predios on11tt tacs 
saias cstão ou correm 1. 

Como dissemos a prooosito do art. 305.O, o direito da pesca 
nas agu:~s r,articulares perteiit:~ excliisivan~cnte aos donos dos 
predios, ontle taes agiias csláo ou correm. Para o effeito da pesca, 
as agiiiis ptrsliciilnres, definitlns 1)c1lo Dccreto de 20 de abril de 
l8!):) (nrt. 63.O), sao as segiiintes: canncs dc irrigaçso, albilfe~ras, 
estahclccimeritos tle pisçiciillura ou piscifactiira, viveiros, p:irclues 
e qiiae>cliier presas oii corrtvntea ai.tiíiciaes d'agiins, q11e fôrem 
possuiii~s I J ~ I O  estado, por algnina enipresa oii coniptri~liia, ou 
greinio d e  proprietarios, organizado nos termos do Decreto de 
30 tle seteiribro de 1802, ou por parliculares. 

Sbmonte a estas aguas particulares deve circiimscrever-se o 
direito de pescar dos proprietarios respectivos (cod. civ., art. 397.O; 
cil. Dcc., nrt. 63.'). E!itretanto, esse direito dc pescar estii sujeito 
aos reçiilarnentos adrriiriistrnti~os (31.t. 398.O), a não ser que se 
realize a Iippolhese do art. 311!).O, isto e ,  a pescaria exerce-se 
independentcmrnte rl'esses regiilameiitos nos tanques c vivc:iros 
parliculares, cujo peixe náo pnssa ter eiitratla e saliida livre. 
Introduzinilo niodificaçõcs accidciitaes a doiilrina do codigo, 1130 
dispõe diversamente o citado Dec:rcto; a pesca. diz o 5 uri. do 
art, 62.O, nas lagoas, tanques, viveiros e parques particul;ires, 

1 Decreto de 20 de abril de 1893. 
Art. 63.0 Scrão consideradas aguas particulares, para o effeito do exer- 

cicio tla I I C K ~ ,  oscanacs de iriigsção, albufeiras, estabelecimentos do pis- 
cicultura o11 piscifactura, viveiros, parques e quaesquer presas ou correntes 
aid$iciacs d'aguas, que forem possuidas pclo estado, por alguma empreza 
ou companhia, ou grcniio de proprietarios, organizado nos termos do de- 
creto dc 30 de scteriibro dc, 1892, ou por particulares, observadas as diapo- 
siyFes cl'este regu1:iinciito. 

( B i a ~ i o  cit., ibid.). 
UF:LZ fiirto nquellc, qii(> apanha os peixes dos tanques, ou viveiros, oride 

sou doiio os tcrn seguros, e os p6de colher quando quizera. Corrêa Telles, 
ibid., art. 16.'' 
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cujo peixe não possa ter entrada e sahida livre, pertence esclu- 
sivainente aos proprietarios de taes lagoas, tanques, viv':iros e 
parques e n9o e sujeita As disposições do presente regul:imento, 
observadas as prescripções dos n.Og 3.' e 10." do art. I 6 . O  do 
iiiesmo regulamento. 

Art. 398.0 A pescaria, em quanlo ao modo, tempo e 
rllultas corr(1cci0naes, s r r i  si,:~il.ufa ndiriinistrativamente 
no que respeita ás u g u ~ s  ]~i~lbli(.as, C, rclativanicnte ás 
agoas concelhias ou partiriilarcq, pcnl:is ('amaras muni- 
cipaes. 

Art. 399." A pescaria nos tanques e viveiros particu- 
lares, cujo peixe não possa ter entrada c sahida livre, não 
6 siij~itaaosregulamentos administrativos ou municipaes 1. 

O modo, tempo e multas correccionaes d a  pescaria S ri~çiilatlo 
atlrriiiiisti*ativnmentr: no que respeita ris agiias puhlicas; :, reln- 
tivarricrite As aguas concelhias ou particulares, pelas camaras muni- 
cipaes (art. 398.'). 

Assim deveria acontecer, porque os regulainentos administra- 

1 Decreto de 20 de abril de 1893. 
& iiiiico ((10 art. G2.0). A pesca nas lagoas, tanques, viveiros e parqiics 

partieiilarc8, cujo pcsixe iiio possa ter entrada e sahida livre, pertence ex- 
clusirainente aos proprietarios dc taes I:igi'as, tanques, viveiros e parques, 
e não é sujeita ás disposigões do presente rcgiilarncnto, observadas as pres- 
cripçòes dos n.O1 3.0 e 11.0 do art. 2G.O do rnesmo regulamento. 

Art. 26.0 Ao inspector dos serviços de exploração das aguas iiiteriores 
do paiz incumbe : 
3.0 Superintcnder sobre todos os cstahe:ccimentos de aquicultura, en- 

gorda e estabulação das especies utt.is da fauna aquatica, montados por 
conta do estado nas differentes regiücs do paiz, e visitar aquelles que per- 
tençam a emprezas, companhias ou particulares, e que destinem o producta 
a venda; 
10.0 Fiscalizar o rigoroso cumprimento das condiçtes em que tenham sidc 

feitas concessùes oii coritractos entre o governo e companhias, emprezas oc 
particulares para a cxploraç2lo piticicola das aguae interiores do paiz or 
prrra a colheita dos vegctttcs d'estas aguas. 

(Diario cit., ibid.). 
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ti\los e posluras riiunicipaes, rostrinçindo o exercicio do direito 
da pesca nas aguas piiblicas e comiiiu:is a ccrto tempo e piso- 
cessos deteriniriados, iião consegiiiriam o sei1 fim, se náo abran- 
gessem tamtbem a pesca nas agiias partic~iilarcs, em comiriurii- 
caça0 proxima ou remota com aguas publicas ou coinrririris. A 
coca, espalliada nas correntes parliciilares e seguindo naturalmente 
a deriv;i~ão (Ias aguas, vae rndtar os peixes das agüiis publicas e 
comrnuiis. Rão existe, totlavia, essa sujeição aos segiilamentos 
administrativos, se as agiias particiilarc,~ não permitlirem a eii- 
trada e saliida livre tlos peixes (art. 309.O); cornprehende-se o 
furidameiito d'esta diversa disposiqáo ; garante-se o pleno direito 
de propriedacle do prnprietario e o legislador realiza o seu fim: 
protege as especies nas aguas publicas e coirimiins. Como dis- 
semos anteriormente, o Decreto de 20 de abril de 1893 alterou 
accidentalmente o art. 399.O do rotligo civil. 

A proposito da caça estabelece o legislador no art. 39í.O uma 
excepç2o ao art. 384.O, muito semelilante á consignada ii'este 
arl. 3fI9.O relativamente ao art. 39S.O solire a pesca. 

A policia da pesca, tarito 110s rios, rins, caiiacs, esteiros, ~ a l l a s  
e laçôas navegaveis ou fliictiia\eis, a montarito da linlia que I~rriiia 
a jurisdicçÃo d;is :\~icioi.idatles inariliiiins, como nas aguas 1130 
naveçareis, nein flucliinveis, se r i  exercida lia conformid;icle da 
doutrina do 5 2." do art. 23.O do Decreto n.O 8 com força de lei, 
de ,I de dezembro de 1892, e do art. 395.' do codigo civil, pelas 
direcciics das circumscripções hyilraulicas e seus agclntes, segundo 
as dis1)osiçóes do regulamento de 19 tle dczenibro cle 1892, jobre 
serviços hydraiilicos, observadas as prescripçóes do presenle re- 
gulamento (Dec. cit., art. 62.O). 

Da occupação dos anlmaes bravios, que jB tiveram dono 

A o  d(:firiiririos a aren da occnpação das cousas animadas dis- 
semos qiie podia versar s01)i.e auiniacs bravios, que nunca tiveram 
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dono (artt. 38/1.O-399.O), aniinaes bravios que, tendo adquirido 
certos Iiabitos de  clomesticitiade pela occiipação, recuperaram a 
liberdade natiiral (artt. 400.0-403.0) e aniniaes domesticos, aban- 
donados, perdidos ou extraviados (artt. 110'1.0-4i0.0) Analy- 
sainos a occupaçáo dos animaes bravios, que iiiinea tiveram dono, 
me(1iaiite a caça e a pesca; naturalmenle entramos no estudo da 
occiipnção dos aniinaes bravios, que ji tiveram dono (artt. 400.O- 
403.O). 

Art. 400.0 licito a qualquer apropriar-se dos anirnaes 
1)ravios que, tendo tido dono, voltai,anl á natural liberdade, 
sem prejuizo do disl~osto nos artt. 3 8 Q . O  r: segg., eldas res- 
tricqòes e deçlaraçGes exaradas na presente see$ão*. 

Conio procedeu relativanicnte a caça c a pesca, o legislador 
conieça por estabelecer o principio geral da occupação dos animaes 
bravios qiie, tendo tido dono, voltai.;lm i liberdade natural; essa 
occupaç" 1x"'de ser  exercida por cliialquer individiio. A proprie- 
dade dos aniinaes selvagens mediante a posse, observa Demo- 
lomba3, des;ipparece irnmediiitamente i não existencia da mesma 
posse, isto 6, seilipre que os animaes, por lima especie de  jus 
post liminii, reconqiiistarain, fugindo, a sua liberdade narural e 
entraram na comniuniclade riegativa do geriero liumano; não acon- 
tece o inesino com as cousas inanimadas e cerlos animaes, cuja 
propriedade persiste a mesma apezar da  sua fuga 4. 

1 Vid. pag. 76 
2 Cod. Ital., art. 713.0;-Cod. Hesp., art. 612.0;-Cod. Austr., art. 384.0; 
- Cod. da Sard., art. 684.0 

Obr. cit., tom. XIXI, n." 26; Duranton, obr. cit., tom. 11, n . O  1088. 
4 .Os romanos eram logicos nas ronscquencias, que deduziam dos prin- 

c ip io~  estabelecidos; mas, nem sempre estabeleciam principios verdadeiros. 
Assitn, admittindo que o j u s  naturae comprehendia todos os animaes quod 
rtatura omnia nnirnalia docuit, não podiam fugir a conceder-lhes os direitos 
naturars, embor:~ Ihes negassem os civis. Ora, sendo a liberdade de direito 
n:~tur:il, nio podiarii iicgal-a aos brutos. E, por uina iiltiriia concluslo, se 
dnvnin força ao direito de occiipnr os animaes atB tiiatal-os, tambein davam 
aos aiiirnaes o direito de recuperar a liberdade perdida, com o que acabava 
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A faculdade geral, expressa no art. 400.O, C limitada pelos 
ai-tt. 384." c segg. e mais disposições d'esta secção; os nnimaes 
bravios, qiie jA tiveram dono, cotisideram-se cousas nullitcs e com- 
prelienilei~i-se na geiieralidiide do art. 384.O 

Art. hOI.4 Os aniinaes bravios habituados a certa gua- 
rida, ordenada ~ o r  indusiria do homem, que se passarem 
p v a  ouli'a guarida ùc diverso dono, ficarão pertenc(:ndo 
;L c8stc, se n5o poderem individualriiente ser reconhecidos; 
pois, no caso contrario, phdt: o antigo dono recuperal-os 
coin tanto que o faca seiii prrjuizo do outro. 

unico. Provando-se, por61i1, que os aniniaes fbrain at- 
traliidos por fraude e artiricio do dono da griarida a que 
se hajani acolliido, será este obrigado a entrcgar ao an- 
tigo dono os ditos animaes, ou pagar-lhe em dobro o valor 

:i occiil~:~yik do antigo dono e tornavam-se susceptiveis d'uma nov:L oc- 
cupaq2o. E assim queriam justificar esta doutrina pelo principio do post 
l i l~ t i i i i i .  ~ ~ n r i ~ w ,  s~i ldo a caça uma conquista sobre o cstado natural das 
coii-as, cxzta c\ppcie de direito de conquista dcsapparecia logo que todas 
cstas cousas voltavam ao estado primitivo. Esta razilo é pouco satisfntoria, 
porque é fundada em uma ficçiio e um direito muito contestavel, qual o da 
coaquista, e oppõe-se Q nntiireza do jus in re, qiie O ser perpetuo c seguir 
a cousa - res ubiwnique et, a t i i  clot~zi~li est. 

aGrocio (De Jure Belli et Pacis, liv. 11, cap. VIII, 5 3 . O )  admittc essas 
conçlus0es, mas por outros fundnmcntos. Os animaes bravios, ferar, 820 
esseneialmcnte indomitos, e, poiiseo, só pelo emprego constante dos iioseos 
euforços 6 que podcinos coiiscrval-os sujeitos, c sO emquanto OS dominamos; 
e a propria natureza do doniinio, que é por eseencia cxclusivo, nELo permitte 
que elle se dê nos animues bravios, rluc fogem ao dono, porque este niio 
p6de excluir os outros homens da apprchensiio, nem til0 pouco verificar a 
identidade do animal fugido. Os rouianos eram mais subtis do que rigorosos 
n'estas razces, e, sobrcstudo, d'iima revoltante deshumanidade, dando aos 
mimaes bravios o direito dc recobrar a sua natural liberdade fugindo, e 
negando ao escravo esse direito; pois esse, fugindo, nZo recuperava a liber- 
dade, inas cornmettia um furto a seu dono. Concediarri-llie a racionalidade 
para cominetter um crimo, e negavam-1h':i para rrcobrar o seu livre uso : 
em irifcrior RO pombo, :io urso ou a qualquer outra alimariau. Bruscliy, 
Manual do Direito Civil I'ortug~ce: cit., vol. Ir, liv. 11, part. i, cap. 111, eecç. Ir, 

§ 219.0) 
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d'ellcs, se náo poder restituil-os; isto sem prejuizo d:is 
l)r113s corre~cion:ic~ que possam scr applicadas 1. 

I h t e  arligo resolve a hypothese em qiie os animaes bravios, 
eml~ora liso 1iiqjam perdido os seus Ii:tliitos de  tloriieslicidade, 
ahaiidoiiam a guarida, ordenada por iiiditsti>ia do liomein, ]):ira 
se  recoltierem n'outra guarida de  (liverso rlono. Esses aiiiili;res 
fie, ,ii,io .' pcírtericendo ao dono da  nova gi~arid:~, se  1120 rotl~~rern 
iiidividualniente ser  recoiiliccidos ; llois, no caso contrai ii), p i ~ d e  
o antigo dono recuperal-os, conitarito que o faça sem prrjiiizo do 
outro. 

A disposi$ío especial rl'este artigo e lima consequeiicia dos 
priiicipios geracs estipiili~tlos tios artt. 2090.0, 92!)!).O e segç., 
que se  Iiarrnonizain 1)or corn[)l~to corri n tloiitriiia do ai t. 401.O 
A regra ilc qiic o accrss~jriu seg~iu o piincip;il, e o 1)rincipio cla 
accessáo appiica-se em toda a siin latitude; mas, o codiço exige 
que semclliante accessão s e  realize legalmente; não basta qile 
os  animaes abandoileni a antiga guarida e se  recolham a outra 
para ficarem pertencendo ao dono d'esta; a lei exige: a) que 
essa jiiricção, clcterininada gela miidança de  guarida, s e  faça ca- 
sualmente (art. 2290.") ; provando-se que os  aiiimaes ibrliiii atlra- 
liidos, por fraude e ai,iilic-io (10 dono de guarida a que se  liajam 
acolhido, serA este obrigticlo a enlregar ao antigo dono os ditos 
animaes, ou a pagar-lhe em dobro o valor d'elles, sc iizo potler 
restituil-os; isto sein prejiiizo das penas correccioriaes qiie p(~ss;im 
se r  applicadas ($ un. do art .  401.')'; b )  os aiiirriaes duverii coii- 

1 Cod. de Napol., art. 564.0;-A.-Yiuj , art. 608.0;-Cod. Ital., tvt. 462.0; 
-Cod. Hesp., art. 613.0;-Cod. das I). Sicil., art. 489.0;-Cod. P:trm., arte 
594.0;-Cod. da Sard., art. 474.0;-Cod. Estens., ait. 660.0 

2 Aléin da restituiçao do anirnal attraliido por fraudc e artifici~). o I ~ O I I ~ J  

cta giiaiicla, qur clnprrg(>u taes lirocessos, incorre ria pcua dc furto, (Iiie deixa 
do scr corrcccioiinl passar a pri~go niaior ccllular de dous a oito annoa, 
ou, ein alternativa, degredo tcii~porario com multa até um anno em ainbos 
os casos, quando o valor cxcedcr a cem mil rhis (cod. pen., art. 421.0). 



AO CODIGO CIVIL PORTLTGUEZ 133 

fundir-se inteiramente coni os da nova guarida, d e  modo qiie náo 
seja possivel distinçuil-os, pois iio caso contrario póde o antigo 
dono rchavel-os, não causando prejuizo ao dono da nova guarida, 
coino aconteceria, por exemplo, se  os aiiiinaes fósseni reclamados 
na epocha da ci9eaç30 (artt. 401.' e 219!).O). A esta clausula s e  
refere a iiltiina plirase do art. 401.0 

A dispoic3o do iiosso codigo é preferivel A dos codigos ita- 
liano (art. 4(iB.O), I~espanliol (art. 613.O) e francez (art. 564.O) 
adoptado por Coellio da Roclia i ,  que se  inclinou tambem pelas 
nossas tradições juridicas ! Os pombos, coelhos ou peixes, que 
fugtrcm para o poiribal, coclheira ou viveiro alheio, pertence1 iam 
ao dono d'este, conlta~ito que não l1s:isse de  al'tificio para OS at- 
traliir; assim dizia Coellio da Rocha, tr:rdiizindo o art .  56'1.'' do 
referido cudigo. ,\rilerioi-mente opirinva C o r r ~ n  Telles, que a s  
pombas e outros aniiii;ies ii~aiisiiefiictos, que aiidavarn lia sua 
liherdatle, perLcric*i;tin ;to dono tlo l~oiiib:il, eiriquanto 1120 per- 
desserri o costume d e  vollar; se  tlehei-tassem, passavam para o 
tlomiilio do dono do outro pombal, oode s e  afizerani 3. Corno é 
facil ~er i f icar ,  a doutriiia do nosso codigo, permittindo ao primi- 
tivo dono dos ariimaes bravios a sua rccupcr:1ç5n, se  podessem 
ser  iritfividiialmente r.eco~ihecitlos na nova gii:tricla, 6 preferivel 
A do direi to antigo na~it~rinl  e cotliço fraiicez, que não legitiniam 
semelliaiite faciildade. A tloiitiinn contraria resulta d e  se  consi- 
dei*;irc:m esses animaes acccssorio da giiaritla do novo possuidor, 
se  estc os náo tiver attrahido por meios artificiosos &. 

Art. 402.0 É licito a qualquer occupar os enxames, que 
~)riinoiro encontrar: 

1.0 Kão sendo perseguidos pelo dono da colmeia, tlc que 
tioiivcrcni cnxamciado; 

2.0 Não se achando pousados em predio do dono da 

1 011~. vit., 5 1 1 1 . O ,  1 i . O  S.<' 
2 Corrcn Tell(:s, obr. cit., art. l 2 . O  
3 lbid. 
4 Rogron, obr. cit., pag. 456. 



iiiesma colmeia, ou em qualqiier cdificio, ou tientro dq 
predio ern que não seja perrnittido caçar. 

§ unico. Mas, se o eiixarrie fGr perseguido pelo dono da 
colmeia, será o proprictario do preùio obrigatlo a per- 
niittir-lhe que o recolha ou a pagar-lhe o valor d'elle 1. 

Estabelece este artigo o principio geral de  que os ~wxames 
podem ser occupados pelo prinieiro que os encontre. As abellias 
não podem ser  amaiisndas, iieni reduzidas i domestic:itlaile, ntlm 
chegam jámais a reconhecer o dono: mas podem ser  occiipa(1as 
pela sua entrada no cortiyo, do quc ficam sentlo accesçorio. I'er- 
tence ao dono da colmeia a prole que cosluma sahir toda jurita 
do cai-tiço, onde foi gerada, a cn:cnnacar oii a buscar local onde 
s e  abrigue; e assiiil l3btle perseguir o erixame e obrigar o pro- 
prietario c10 predio onde pousar, quer rustico, quer ui bailo, a 
permittir-llie que o recollia, ou a pagar-llie o seii valor (art. 4?Oe0, 
3 uri.), corno o caçador pOde ohsig:is o tlono 00 pretlio, onile cahir 
o aninial inorto, a eiitrcgar-111.0, oii a permittir-llie ir  buscal-o 
(art. 380.'), porque, alkiii de  Ilie perlericer o enxame como ac- 
cessorio, preveniu o direi10 de ocçiipar, no aclo da perseguiçiio, 
em qiic náo pOtle ser perturbado por terceiro, como não o pOde 
ser  o caçador, que vae e m  segoirneiito do animal ferido (art. 
388.") e. 

Apbs a sahida do cortico, os eiixamcs s'lo res nnllius, pei-tencem 
ao primeiro occupiinle; sernelliarilc ~ , r e s u n ~ p ç ã o  soinenle ybde 
se r  illidida pela perseguição do doiio da colrneia (art. 402.O, 
n.O 1."). 

Náo se pcrmitte a apropriação do enxame poiisado ern predio 
do dono da colmeia, d'onde houver sahitlo, embora a caça alii 

1 Cod. Ital., art. 713.0 -Cotl. Hc~p., art. 612.0;-Cocl. Biistr., art. 3 8 4 . O ;  
Cod. da Sard., art. G84. I 

2 Dias Ferreira, aegu+a edigiio, pag. 286; Biuschy, obr. cit.. ibi'l., pa!:g. 
61 e seg.; Corrêa Telles, obr. cit., artt. 1 0 . O  c 11."; Coelho da Rocha, obr. 
cit., § 411.0, nao 7. 



AO CODIGO CIVIL PoRTUGUEZ i ea 

seja permitlicla (n.O %.O), estabelecendo-se, portanto, uma restricçáo 
ao direi10 geral de caçar, que redunda em beneficio do primeiro 
dono. Assim disp0e a lei, porque, costiimando as coln~eias estar 
ern ttri~ciio onde a caça 6 perrniltida, podcria qualquer esconder-se 
de atalaia e apoderar-se do eiixanie, apenas começasse de enxa- 
rncur, privando assim o proprietario do seu legilimo direito. 

Káo se permitte eçualmerite a apropriação do enxame, pousado 
denlro cl'om predio em que náo seja permittido caçar (n." "L); 
6 um corollario do direito de propriedade. Pousando o enxame 
ein eilificio ou denlro de predio em que não scja permittido caçar, 
s8 o dono do edificio ou do prerlin o pbde occupar, salvo sendo 
perseguido pelo dono da coliiiein. 

Encontram-se clisposições analogas rios codigos italiano e hes- 
panliol '. 

Art. 403.0 Os aniiiiaes ferozes e maleficos, que se eva- 
direm da clausura, cIn que scu doiio os tiver, podeno ser 
dcstruidas ou occiipados livre~nente por qualquer pessoa 
que os encontre. 

A s  raz'ues qiie lcvnrciin o legislailor a proteger o direito tlc pro- 
prieclade, aiiçineiilarri tle v:ilor clu;indo periga a segurança indi- 
\idixal. Porisso, a lei pcrinitle a qii:ilqiier pessoa, que encontre 
iinitriaes ferozes e maleficos, evaditlos da clausura em que seu 
doiio os Linlia, dcsti-uil-os e occiip;il-os livremente. -4 lei, quc Iiavia 
concedido aos propriotarios e ciilli\adores destruir em qualquer 
teiiipo, nas siias terras, os ariirnaes bravios que se torriassem pre- 
jurliciaes as siins sementeiras e plantações (art. 39"L0), não podia 
deixar de concctlcr egiial direito, qiiaiitlo, em vez das senienteiras, 
coiSres.se perigo a propria vida do lionierri. E de facto perniitte a 
cludquer destriiir laes ariirnaes ferozes e nialeficos por qualquer 
rnodo c ein qualqiier Eertipo, sempre qiie os encontre, livremente 
(art. 403.')). 

1 Cod. Ital., art. 713.0; Pacifici-AIazzoni, obr. cit., tom. 111, n . O  119; Clii- 
roni, obr. cit., tom. I, $ 135.0, pagg. 217 c scg.; Borda, obr. cit., tom. 11, 
pagg. 533 e scg.; Cod. lIesp., art. 612.0; Bofarull, Cddigo cit., pag. 191. 



Semelhante disposiqiio e irnposta pela segiiranqa publica, q& 
não pUdc permanecer em risco táo perigoso ; rcpreseiita iim cas- 
tigo da iiegligcncia de quem deixou fiigir c s e s  anin~aes e cons- 
tiliie estiiiiiilo ~toderoso para de fuloro serem melhor gi;rirdaílos. 

D e ~ e ,  porem, observíir-se rliie a disposição d'este ;irtiao so- 
merite se apl~lica quaudo os ariiiriacs evadidos da clansiit.a pritlern 
fazer iiial; se aiitlarem ayriiincidob ou oiii condiqóes tlc I I T I O  causar 
nialeficio, cessa cotnpletaiilente a disposição do artigo. 

Não abandonamos a exegese d'este artigo sem nos referirmos 
a doutrina do art. 392.O, anteriormente explicacla i .  Como ilis- 
semos no logar competente, o commentador üias Ferreira hiis- 
tcrita qiie as ales domesticas, a qiie se refere o 8 un. do ai t. 393.O, 
pertencem egualmenle aos proprietarios e ciillivadores, cliie a$ 
destruirem nos campos respecliios, sr:irieados tlc cereaes oii outro3 
finiii-tos pendentes em qiie possam causar prc:juizo. L)einor~~li.nmos 
que a d i~ersa  natureza dos animaes bravius e (Ias aves domes- 
ticas, a ~)rol)ria 11oqão de tlestruiq3o e o art. 383.' se oppiinham 
a senielliante doutrina; e prometlerrios resulier o pleito eni ultima 
instniicia na interpretação do art. 403.' 

Os ariiiiiaes ferozes ou maleficos do art. 403.O podem ser des- 
tri~iiios oii occupridos livremcrile por qualcliier pesboa que os en- 
coiiti-e ; isto 0 ,  o codigo ri50 iiiciue na noçao de tlesiruição a ideia 
de  occ*iipação, corrio aliás pretende o commcntador ; ria tiypothese 
coriiraria enipregaria apeiiíis n p;ilavra deslruidos e niiiica a re- 
dundaiicia clcsí~ iiirlo.5 ozc occupnilus. Portanto, se no 3 un. do art. 
392.O corifere aos proprietarios e cnllivadores o direito de des- 
truir as aves domebticas, a pari nGo Ilies reconhece o pretenso 
direito tlc occiil)aç3o. 

E neni se arguinente com a negligcucia do legislatlo~,; se o 
codigo rião . distiiiguisse cri tise cleslruir e occzrpar, basl arin no 
art. 403.O a palavra descl.iiidos, porque a natureza d'esses ,iriiinaes 
ferozes e maleficos, 1.e~ ~~zdlizcs, conferia ao destriiidor o direito 

1 Vid. pag. 97. 
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de occiipação; ao contrario, essa distiricção dever-se-liia eslabe- 
lecer explicitamente iio 5 iiii. do art. 3 W 0 ,  porque taes aves 
domesticas iiáo S ~ O  ?.(a i u i l l i r r s .  

O cotligo, pois, ri30 coiiil~relit~ricle na noção de destruiçáo a ideia 
de occiipa(;ão; no 5 un. tlo art. 302.O confere-se ao proprieiario 
o direito de destruir 3s aves donieaticas, einquanto o art. 403.O 
menciona o direito cle deslriiir e occupar os animaes ferozes e 
maleficos. 

O projecto primitivo encerrava esta secção com o art. 425.0, 
que dizia assim: «o direito qrie tem qualquer dc estabelecer em 
sua fazenda viveiros e guaridas para animaes bravios, serh re- 
gulado pelas camaras municipaes, excepto se os ditos aniniaes 
náo poderem comiiiunicar coni os preciios dos proprietarios ou 
possuidores circuin~iziitlios, pois ri'esse caso não ficam sujeitos 
aos rcgiilamentos administi-ativos~. A c~iiiiriissáo revisora eliminou 
este arligo, como perlencerilc A legislac,2o administrativa '. 

Da ocoupação dos  animaes domesticas abandonados, 
perdidos ou extraviados 

N'esta secc;So eiicoillra-se a ultima classe das coiisas aniniadas, 
que pwlcm ser uccup;idas; refere-sc ;'i occiil)ação dos ariiniaes 
tlonicsticos ab;indonndos, perclitlos ou e\ ti~iiviatlos; como veremos 
siibseqiierileiiierite (artt. 401i." 44,OJ.O e segg.), lia urna differcnça 
capit:il eiitrc a occrip:iqáo (10s aiiirriaes abanduriados e perdidos, 
pois que ria Iiypotliesc do abaydono e amplisdimo o direito de 
occiipar (art. GOLO), visla a certeza de 1i:iver reniinciacio o dono 
aos seus direilos sobre a cousa; ria Iiypo[tiese da perda, porem, 
e necessario observar as condiçóes impostas nos ailt. BO:?iO e 
segg., para apurar se o dorio repudio11 o tlomiriio da cousa. 

1 Actas cit., pagg. 74, 535, 573. 
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Sem nos referirmos a questão suscitada entre proculeianos e 
sahiaiaiios, a proposito do principio intrinseco que determina a 
occupação do ariimal abandoriado-a doação feita a pessoa incerta 
ou a renuncia dos direitos do dorio, náo podemos deix:rr de  re- 
coriliecer a extrema diliiciildade, que existe ein caracturizar a s  
cousas abandonatlas ou perdidas. Algiins jiirisconsultos ~dmittern,  
como criterio diflerencial, o valor do animal e o estatlo erii que 
s e  encontra, rio momento tla occupaçáo; sc  o animal d e  valor 
insignificante ou incapaz de  prestar qualquer utilida<le, repiitar- 
se-lia abandoriadu; ria Iiypotlicse cotilraria prosurne-se pertlitlo. 

S á s  asseiitinios a senielliante orientacio; conio ob.~orva Byn- 
ckersoecli, a rião ser  ~i'uriia socicilailc scirii-harbaia, por mais 
arruinado que eateja um ariimal, seinprc presta iriuitas ~~iilitlndes; 
e niuitas vezes, por capi-iclio oii esbanjatneiito, abaridonam-se 
animaes tle valor coiisideravel, como s e  conservam tenazmente 
outros de valor iiisigriificarite. O niais seguro e razoavel sera 
considerar o aiiimal como perdido sempre que o dono iiáo de- 
clarar expressameiite que o abandonou, não praticaiido actos 
d'onde s e  tleduza razoavelmeiitc tal intenção. Comquaiito o art. 
431." se  refira 3s cousas irinnimad;is, convcrn applical-o lanibeni 
i occupaçáo dos animaes; quaiido s e  não souber ao certo s e  o 
aiiimal 6 perdido ou abandonado, presumir-se-ha perdido (art. 
421 .O), poi-que a occupayáo ilos a~iirnaes abaudonaclos iiáo exige 
as ioinialitlades que requer, coino veremos, a occiipaç8o dos per- 
didos ou exti-aviados. 

Quanto ás palavras perdidas e extraviados, o codigo tomou-as 
como syiionirnas, embora náo o sejam ; lia realidacle, anzmaes per- 
ditlos são aquelles tle quern s e  igiiora o dono; dizem-se extra- 
viados os qiie s e  separaram do loçar pioprio; em ambos os casos 
o dono tem o aiiiino tle os conservar (u?~imiis habendi) '. Sesta 
secçáo (art. 404.O) encontra-se a phrase - deitados a nla?yem, que 

! 

s e  applica principalmente ao gado maior lançado fbra das pastagen'. 
i 

1 Bruschy, obr. cit., png. 52 e seg.; Dias Feneira, eep~nda ed@G 
pag. 287. 
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Art. 404.0 Os animaes domesticos, que fôrem 1anc;ados 
a margem oii abandonados por seri dono, poderão ser oc- 
cupados livremente pelo prinieiro que os encontrar 1. 

Os animnes dornesticos, abandonados ou lançados a margem 
por. seu dono, sáo res nzillizss, podendo ser occupados livremente 
pelo primeiro qiie os encontrar. 

Art. 403.0 Os animam perdidos ou extraviados sO podem 
ser occupados nos terilios seguintes. 

Art. 406.O Se aquelle que encontrar qualquer animal 
perdido ou extraviado souber cujo 8, deverá restituil-o ou 
fazer saber a seu dono como 6 achado, dentro de tres dias, 
ao mais tardar, sendo o dito dono domiciliado ou residente 
no mesmo concelho da achada. 

Art. 407.0 Se o dono não fôr domiciliado ou residente 
no mesmo concelho, a o achador não poder satisfazer ao 
disposto no artigo antecedente, fara saber a auctoridade 
adniinistrativa da fregiiezia, no dito praso de tres dias, como 
o animal 6 achado, a fim de que o participe a seu dono. 

Art. 408.0 Se aquelle que encontrar qualquer aiiimal 
perdido ou extraviado não soul~cr cujo 6, deverá sein de- 
mora aprescntal-o i auctoridade adininistrativa da pa- 
rochia ordc fdr cnçontrado. 

i . ~  A auctoridade administrativa mandara tomar nota 
da qualidade, signaes, estado e valor apparente do animal, 
e do logar onde foi achado, e o fará depoiitar em poder 
da pessoa que o encontrar ou de outrem, se aqiiella se 
escus:1r. 

8 2.0 Sendo volatil O aniinal encontrado, fal-o-lia 3 dita 
uiictoridade apregoar no lirirrieiro dorriingo consecutivo, á 
porta da eçreja parochial, ao entrar da missa conventual; 
e, se dentro de quinzc dias n5o lhe apparecer dono, ficara 
o nnirnal pertencendo ;i pessoa qile o houver encontrado. 

5 3.0 Sendo o animal achado ovelha, cabra, porco ou 

1 Cod. de Napol., artt. 713.0, 714.0, 716.0;-A,-Proj., artt. 736.6, 739.O; 
-Coa. Ital., art. 711.0;-Cod. Hesp., artt. 610.0;-Cod. Austr., art. : 3 8 1 . O ;  
- Cod. I'arrn., art. 562.0; - Cod. da Sard., art. 682.O; - Cod. Lsteus., art. 
626.O;- Cod. do Cant. Ticino, art. 290.O 

9 
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rlualquer outro quadrupede das especies miudas, ou ainda 
sendo de outras, se o valor d'elle não exceder a seis mil 
réis, observar-se-ha o disposto no 5 antecedente:, com a 
diffcrença de quc O praso assign:ldo sciá de trinla dias, e 
se repetirão os prepces de oito ciii oito dias. 

Lj 4.0 Se o aniri!aI achado fUr de gado grosso ou qua- 
drupede de grande especie, cujo valor esceda a seis mil 
reis, observar-se-lia cgualniente o disposto nos $ 3  i." e 2.q 
com as seguintcs modificaçóes : 

1." Aléni dos pregões, fará o schador inserir a noticia 
da achada do aninial na gazeta da respectiva rctlação; 

2: O animal achado só ficari pertencendo ao occu- 
pante passados tres mezes. 

$ 5.0 Os prnsos assignados cantar-se-hão d e d e  o dia 
dos primeiros pregòes. 

6.0 As diligencias prcscriptss serão sempre gratuitas, 
escepto os pregões, qiie sarão paços pelo proprictario ou 
pelo achador, sc aquelle se não apresentar em tc5rnpo util. 

Lj 7.0 Se a pessoa, erii ciijo poder o animal fc r deposi- 
tado, não tiver meios para o sustentar, ou se ellc estiver 
em risco de padecer deteriorayão, poderá reqilerer que 
elle seja arreiiiatado e depositado o producto. 

§ 8." N'este caso será applicado a quantia em deposito 
o que fica disposto nos 55 antecedentes 1. 

N'estes artigos encontram-se certas normas a a seguir na occu- 
pação de animaes perdidos ou extraviados, com o fim manifesto 

i Cod. de Napol., art. 717.0;-A.-Proj., art. 739.O;-Cod. Ital., artt. 715.0- 
718:; -Cod. Hesp., artt. 615.0, 616.9; - Cod. das D. Sicil., art. 637.0;-Cod. 
Austr., artt. 389.0, 391.0, 392.0;-Cocl. Parin., artt. 567.~,568.0, 569.O;-Cod. 
da Sard., artt. 686.O-689:; - Cod. Esteus., artt. 631.0-633.0; - Cod. do Cant. 
Ticino, art. 293.0 

2 Nos artt. 407.0 e 408.0 encoutram-se normas, que mais proln-iamente 
caberiam no codigo do processo ou em regulamento especial, talrl~i! porque 
a nossa Icgislayão anterior coutinlia apenas a Portaria dc 29 dc inaio de 
1845, ali88 sem força Icgal, que dava ao inventor o dorriinio da cou: a acliada 
depois de anuunciar o achado por meio dc editaes, preg0es e anni ncios nos 
periodicoe. O uiesmo dixeinos dos artt. 415.0, 416.0 e 419.0 (cciu~ i. ii~ovcis 
perdidas) e 423.0 (thesouros). Coelho da Itochn, obr. cit., 5 416.0; idias Fer- 
reira, segunda edição, png. 289. 
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de'descobrir o dono, quando 15 desconhecido, ou averiguar se  
renuncia ao seu direito. As normas variam consoante o achador 
conhece ou não o dono do animal perdido; a sua resideocia, a 
especie e valor do animal achado influem egualmente nas dili- 
gencias a cumprir. 

Em materin dc occupação de animaes perdidos podem dar-se 
tres hypotheses : 4) o achador sabe cujo e o animal; (artt. 406.O, 
407.'); 2) niío possue semelliante conhecimento (art. 408.6); 
3) ap0s a participação do achador, o dono não vem reclamar o 
animal achado. 

Estudemol-as separadamente. 
4 )  Aqiielle que encontrar qualquer animal perdido ou extra- 

viado, sabendo cujo e ,  deve restituil-o ou fazer saber a seu dono 
como e achado, dentro de tres dias, ao mais tardar, sendo o dito 
dono dorniciliado ou residente no mesmo concellio da achada 
(art. 406.'). Se o dono não fôr clomiciliado ou residente no mesmo 
concell~o, e o achador n30 puder satisfazer ao disposto no artigo 
antecedente, farh saber a auçtoridade administrativa da freguezia 
no dito praso de Ires dias, a fim de que o participe a seu dono 
(art. 407.O) 

Coiitrariando talvez a interpretaçiío litteral do art. 406.O, pa- 
rece-nos sensata a doutrina de Bruscliy; p6de o dono morar no 
concelho onde foi acliado o animal e, todavia, o achador não 
conseguir avisal-o, sem grnncle prejuizo; ora, como o dono pbde 
abaiitlonar o aiiimal achado em indemnizacão dos gastos feitos 
(art. 400.O), seria possivel o prejuizo do achador. Em tal caso 
parece-nos qiic o achador tem cumprido os preceitos da lei, avi- 
sando a auctoritlade parochial. 

2 )  Acjuelle qiie encoiitrnr qr~alqiier animal perdido QU extra- 
viado, não sabendo cujo é, devera sem demora apreserital-o a 
auctoridade administrativa da parocliia onde fòr encontrado (art. 
408.O). A auctoridade adminislrativa mandara tomar nota da (luali- 
dade, sigriaes, estado e valor apparente do animal, e do logar 
onde foi achado, e o Pari depositar em poder da pessoa que o 
encontrar, ou de outrem, se aqiiella se escusar ( 5  1.'). . . 



Se o animal encontrado fdr volatil, fal-o-lia a dita auctoridade 
apregoar no primeiro domingo consecutivo, a porta da egreja 
parochial, ao entrar da missa coiiventiial ; e, se dentro de quinze 
dias não lhe apparecer dono, ficara o animal pertencendo a pessoa 
que o houver encontrado ( 5  2."). Sendo o animal achado ovelha, 
cabra, porco ou qualqncr outro qnaílri~pede das especies miudas, 
ou ainda senda d'outras, se o valor d'elle não exceder a seis mil 
reis, fal-o-ha a dita auctoridade apregoar no primeiro doniingo 
consecuti~o, a porta da egreja parocliial, ao entrar da missa con- 
~ e n t u a l ;  e, se dentro de trinta dias, repetindo-se os pregões de 
oito em oito dias, não lhe apparecer dono, ficara o aninial per- 
tencendo i pessoa que o houver encontrado ($0 1.O e 2."). 

Se o animal achado for de gado grosso, ou quadrul~ede de 
grande especie, cujo valor exceda a seis mil reis, tal-o-h~ a dita 
auctoridade apregoar no primeiro domingo consecutivo, a porta 
da egreja paiachial, ao entrar da missa conrentual, e o achador i 
fara inserir a noticia da achada do animal na gazeta dn respe- 
ctiva relação ($0 4.O, 1i .O 1.O ; 2.'); e, se dentro de tres mezes, 
contados desde o dia dos primeiros pregóes (Cj h.", n.O".O e 3 . O ) ,  
não lhe apparecer doiio, ficara o animal pertencendo a pessoa que 
o houver enconlrado (5 5.O). 

Todas estas diligencias são gratnilas, exccpto os pregões, que 
são pagos pelo proprietario ou achador, se  aquelle se 1120 apre 
senlar em tempo util ($ 6.O). 

Se a pessoa, em ciijo poder o animal fôr depositado, ri50 livei 
meios para o sustentar, ou se elle estiver em risco de padece] 
deterioração, pbde requerer que seja arrematado e depositadc, 

I 

o producto (8 7.O), a respeito do qual se cumprir50 as formali- 
dades mencionadas icerca (10 animal perdido ( 5  8.O). 

Náo seria preferivel abandonar as diversas classes de snimaes 
volatil. o~ellia,  cabra, etc. e adoptar apenas o criterio do valor dt 
animal perdido? Como observa Bruschy: um pavão, fugido d'urt 
jardim zoologico, pbde valer muito mais do que os tres mil r& 
e até estar fCr;i tlo valor commercial. Não seria vantajosament 
sulistitiiida a publicaçáo da noticia na gazeta da relação por ur 
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annuncio em periodico ou periodicos da localidade ? Não seria bom 
estimulo de moralidade retribuir razoavelmente as diligencias do 
acbador ? 4 

3) O achador conhece o dono do animal e faz-lhe a competente 
participação; mas, elle não reclama. Que fazer? Que tempo 6 
necessario decorrer para o aehador se reputar dono do animal 
achado? 

Esta hypotliese náo se encontra exprcssaniente resolvida; inas, 
por analogia do disposto no art. 408.O, (leve o achador reputar-se 
dono do animal acliaclo, decorridos os prasos marcados nos $3 
respecl ivos. 

Desde que o dono tem conhecimento da acliada do animal, que 
não vem reclamar, presume-se que o abandonou, podendo o 
actiador apropriar-se d'elle (art. 404.O). Esta mesma doutrina 
justifica a occupação nas hypottieses mencionadas no art. 408.O 

Art. 609." O dono do anirnal perdido ou extraviado será 
obrigado a pagar as despozas feitas corri o animal, salvo 
o que fica disposto no artigo precedente, sc não preferir 
ahanrltrnnl-o. 

Art. (110.0 O acliador, que não ciimprir com as obri- 
gaçòes que Ilic são impostas, será obrigado, além dares-  
ponsabilidadc civil e penal, a restituir o animal ou o seu 
valor ao dono, a todo o teriipo erii que este appareça, sem 
indemnização alguma das despezas que tiaja feito com o 
dito animal 2. 

Se o dorio do animal perdido ou extraviado obrigado a pagar 
as despezas feitas curn o animal, tarnbem pbde abandonal-o ao 
achdor,  como indernnizaçso Cessas despezas (art. 400.O). 

O achador, que náo cumprir as diligencias impostas pelos ar- 

1 Briischy, obr. cit., pag. 52 e seg. 
2 Cod. dc Napol., art. 717.0;-A.-Proj., art. 739.0;-Coà. Itnl., artt. 717.O, 

718.0; - Cod. II(,rp., art. 615.0; - Cod. Austr., artt. 3 9 1 . O ,  392.0;- Cod. 
Parrn., artt. 56S.", 569.0; - Cod. da Sard., artt. 688.0-G90.0; - Cod. Eetens., 
tlrtt. 632.O, 633.0; - Cod. do Cant. Ticino, art. 293.0 
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tigos anteriores, incorre na responsabilidade civil e penal (art. 
!2364.O), 6 obrigado a restituir o animal ou o seu valor4 ao dono, 
a todo o tempo em que este appareça, sem indemnização alguma 
das despezas, que haja feito com o dito animal (art. 540.O). 

Demolombes, discutiudo o crime em que incorre o achador, 
que, encontrando um animal perdido, não cumprir as formalidades 
legaes, afasta-se da corrente dos jurisconsultos, que equiparam 
essa negligencia culposa ao crime de furto. Eis a sua argumen- 
taçlo. 

O codigo penal francez define furto a subtracção fraudulenta, 
que alguem faz, d'uma cousa pertencente ;i outro (art. 379.O); a 
noção de furto involve, pois, a ideia de desviar uma cousa do 
logar onde tinha sido collocada pelo proprietnrio, ou por alguem 
em seu nome. A definição de furto, portanto, iião se p6de applicar 
ao inventor d'uma cousa perdida, que decerto náo tirilia sido col- 
locada pelo proprietario no logar onde foi acliada e que, pelo 
faeto da perda, se encontrava separada do possuidor respectivo. 

Não se pbde negar que, sob o ponto de vista da apreciação 
moral, ha notavel differença entre os dous factos; muitos homens 
honestos julgam-se absolvidos em sua consciencia de não se terem 
importado com o dono do animal encoritrado; i ~ ã o  acontece o 
mesmo com o crime de furto. 

Por isso, muitos criminalistas, censurando o procedimento do 
inventor que pretende apoderar-se illegalmente do aiiirnal perdido, 
não consideram esse facto criminoso como um furto. 

No nosso antigo codigo penal de 1852 (art. 423.') consitlerava-se 
o procedimento de semelhanle inventor como um furto; porem, 
as razões a que nos referimos fôram attendidas pelos nossos Ic 
gisladores, pois que a nova reforma penal, o codigo de 1886, dispi r 
no art. 423.' o seguinte: aaqiielles, que, tendo acliatlo alçiii 
objecto pertencente a outrem, deixarem fraudulentamenle de 

1 Esta apreciagão do valor dos aiiimaes é feita, não pelo achador i i t  

pela auctoridade administrativa, mas por peritos nomeados por est:~. 
2 Domolombe, obr. eit., tom. XIII, n . O  74. 
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entregar a seu dono ou de praticar as diligencias que a lei pre- 
screve, quando se ignora o dono da cousa achada, serão con- 
demnados As penas de furto, mas attenuadas~. 

A solu@io equitativa na reforma penal satisfaz os mais exi- 
gentes. 

Como se deduz terminantemente do art. hiO.O, a prescripção 
do art. 532.O não pbde ser invocada pelo achador incrimiuado i. 

CAPITULO 111 

Da occupação das cousas inanimadas 

Como dissemos no logar competente, a occupação versa sobre 
cousas animadas, objectos e productos naturaes, communs ou não 
apropriados; cumpre-rios analysar o capitulo 111, que s e  refere a 
occupaç50 das cousas inanimadas. ' 

As disposições legaes relativas As cousas inanimadas differem 
consideravelmente das que regulam a occupação das cousas ani- 
madas; e assim deveria acontecer, porqiie a natureza e condições 
destas duas especies de cousas divergem por completo; as cousas 
animadas, segiindo o codigo, são todas semoventes e, porisso, o 
local da achada p0de ser mui diverso d'aquelle em que foi per- 
dida; não succede isto com as cousas inanimadas. O deposito das 
inanimadas, em regra, não impõe despezas, ao contrario do que 
acontece com as inanimadas. Por ultimo, as  animadas podem pe- 
recer naturalmente; as inanimadas exigem esforço exlranho. 

Da ooonpação das oonaaa moveis abandonada8 

A occupação das comas inanimadas comprehende, por analogia 
com os artt. 404.' c 405.O, as cousas moveis abandonadas, per- 

1 nriiscliy, obr. cit., pag. 56 e seg. 



didas, os thesouros e cousas escondidas, embarcações e outros 
objectos naufragados. Das cousas moveis abandonadas occupa-se 
a secção I. 

Art. 411.0 As cousas moveis abandonadas podem ser 
livremente occupadas por qualquer pessoa, que primeiro 
as encontre. 

Arl. 412." Na occupação ou na entrcça das cousas mo- 
veis, abandonadas em estações de transporte ou viaçáo, 
ou em alfandegas, ou em quaesquer outras casas fiscaes, 
observar-se-lia o qac estiver detertiiinado nos respectivos 
regulamentos de camiiilios de ferro, correios, malas-postas, 
alfandegas e outros 1. 

O codigo determina que as cousas moveis abandonadas podem 
sei' livremente occupadns por (~ualqiicr pessoa, que yriniciro as 
encontre (art. 41 1 .O). Na verdade, o abandono da cousa mostra 
claramente a intenção do possuidor abrir mão d'ella: e uma cousa 
nullius e, portanto, primi capientis. Se, porkm, a cousa não for 
abandonada, res alicujtis, não p6de entrar nos dominios da oc- 
cupação, cujo objecto e necessariamente res ~rzcllizis. 

Ha tambeni casos em que as coiisas perdidas podem ser oc- 
cupadas (artt. (113.0-420-0). Como dissemos, na duvida sobre se 
a cousa achada e perdida ou abandonada, presume-se l~erdida 
(art. 421.'). 

No occupaçio ou entrega tlns cousas nioveis, abandonailas em 
estações de transporte, viaçáo, alfi~ndegas, ou qiiaesquer outras 
casas fisccies, observar-se-lia o que estiver determinado nos res- 
pectivos regulamentos de cainirilios de ferro, correios, malas- 
postas, alfanclegas e outros (art. (112.'). Esta doutrina substituiu 
com vantagem a dos artt. 43'1.0-h37.0 do projecto primitivo, 

1 Cod. de Napol., artt. 713.0, 714.O, 716 O;-A.-Proj., artt. 736.0, 739.O;- 
Cotl. Ital., art. 711.0;-Cod. liesp., art. 610.0;-Cod. Austr., art. 381.0;- 
Cod. Parm., art. 562.0;-Cod. da Sard., art. 682.0;-Cod. Estens., :wt. 626.' - Cod. do Cant. Ticino, art. 290.0 
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sobre a entrega das cousas moveis abandonadas nas estações de 
transporte e nas casas fiscaes, doutrina que a commissáo revisora 
eliminou I .  

SECÇÃO 11 

D a  oocupação das cousaa  moveis  perd idas  

Seguindo sempre a disposição das materias do codigo, cumpre- 
nos estudar a occupação das cousas moveis perdidas (artt. 4 1 3 . O -  
4 2 1 . O ) .  Convém notar que em Lisboa todo o expediente acerca 
da achada das cousas moveis ou valores perdidos, como da des- 
coberta de tliesouros e cousas escondidas (artt. 4 2 2 . O - 4 . 2 7 . O ) ,  0 

da competencia dos administradores dos bairros (Dec. de 29 do 
agosto de 1893, art. 47.O). 

Art. 413." As cousas moveis perdidas podem ser oceu- 
padas nos casos e termos declarados nos artigos seguintes. 

Ai't. 414.O Quem achar cousa perdida, sabendo ciija é, 
conformar-se-ha coni o que fica disposto nos artt. 406.0 e 
407.0 

Art. 413.0 Quem arhar coiisa perdida, não sabendo cuja 
é, deve, no praso de tres dias, dar d'isso conhecirnc~nto i 
auctoridade administrativa da parochia, onde a cousa fOr 
achada, declarando a natureza do objecto, o seu valor 
approximndanicnte, e o dia e o logar onde a achou, para 
que a dita auctoridade mande amxar nas portas da i:grcja 
parocliial a noticia do facto. 

iinizo. Haverá em poder da refcrida auctoridaile um 
caderno nuirierado, rubricado e encerrado, no qlial se 
c*i~picm as sobreditas noticias, declarando-se o dia em que 
Iùraiii affixadas, e pondo-lhes a auctoridade o seu visto e 
assignatura. 

Art. 416.0 Se o valor da cousa exceder a tres mil rbis, 
enviará a auctoridade administrativa parochial, ao mesmo 
tempo em que se afixar a noticia mencionada no artigo 
prccetlcnte, uma copia a gazeta da re la~ao  do respectivo 
distriçto, para ser publicada. 

1 Actas cit.: pag. 74. 



Art. 417.0 As diligencias n~encionadas nos dous artigos 
precedentes serão expedidas oficial e gratuitamente. 

Art. hi8." O dono da cousa pagari todas as despezas 
que o achador tiver feito com a sua conservaçá ), se não 
preferir abandonal-a. 

Art. 419.0 O acliador fara sua a cousa achadti, n 1s termos 
seguintes : 

5 1.0 Se a cousa não exceder o valor de trec riiil réis, 
não lhe apparecendo dono dentro de quarenta e cinco dias, 
contados desde a data da afixação da noticia. 

$ 2.0 Se a cousa exceder o valor de tres mil rkis até 
seis mil r&, não lhe apparecendo dono dentro de tres 
mezes, contados desde a data da publicaqão na gazeta da 
respectiva relayão. 

8 3.0 Se a cousa exceder o valor de seis mil reis ate 
doze mil réis, n5o lhe apparecendo dono dentro de meio 
anno, contado desde a iiiesrria data. 

$ &.o Se a cousa exceder o valor de doze mil r&, só 
poderi ficar pertencendo ao achador passado im anno, 
contado desde a mesma data, mas com reserva do valor 
da terça parte, deduzidas todas as despezas, qut: se r i  ap- 
plicado para o conselho de beqeficencia pupillar da co- 
marca onde a cousa for achada, ou da magistratura que 
o substituir 1. 

As cousas moveis perdidas podem ser occiipadas nos termos 
da lei (artt. 413 e segg.). 

Quem achar lima cousa move1 perdida, sabendo cuja 6 ,  deve 
restituil-a ou fazer saber a seu dono como e achada, dcntro de 
tres dias, ao mais tardar, sendo o dito dono domiciliado ou re- 
sidcnte no mesmo concelho da acliada (artt. 414.O, 406."); se ( 
dono náo fòr domiciliaclo ou residente no niesrno concelho, e 
achador não poder satisfazer ao disposto no art. kOG.O, fará saber 

1 Cod. deNapol.,nrt. 717.0;-A.-Proj., art. 739.0;-Cod. Ital., artt. 71;) 
717.0;-Cod. IIcsp., artt. G15.", 61G.O; - Cod. das D. Sicil., art. 637.0;- 
Cod. Austr., artt. 389.0, 391.0, 392.0;- Cod. Parin., artt. 567.0-569.0; - Cu 
da Sard., aitt. 686.0-689."; -Cod. Estens., artt. 631.0-633.~;-Cod. 4 do Ca: 
Ticino, art. 293.0 
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a noticia do achado A auctoridade administrativa da freguezia, no 
dito praso de tres dias, a fim d'esta a participar ao seu dono 
(arlt. 414.O, 407.O). 

O que acliar uma cousa perdida, não sabendo cuja 6 ,  deve, no 
praso de tres dias, dar d'isso conhecimento ti auctoridade admi- 
nistrativa da parochia, onde a cousa fôr achada, declarando a 
natureza do objecto, o seu valor approximadamente, o dia e o 
logar onde a achou, para que a dita auctoridade mande affixar 
nas portas da egreja parochial a noticia do facto (art. 4 1 5 . O ) ;  
todas estas declarações serão lançadas n'um caderno numerado, 
rubricado e encerrado, existente em poder da referida auctori- 
dade administrativa; declarar-se-ha n'esse mesmo caderno o dia 
da afixação das noticias mencionadas, sendo tudo visado e assi- 
gnado pela mesma auctoridade ($ nn. do art. 4 1 5 . O ) .  

Se o valor da cousa exceder a tres mil reis, enviara a auctori- 
dade administrativa parochial, ao mesmo tempo em que se  affixar 
a noticia referida, uma cópia A gazeta da relação do respectivo 
districto para ser publicada (art. 416.O). Todas as diligencias, 
mencionadas nos artt. 415.0 e kd6.0, serão expedidas oficial e 
gratuitamente (art. 447.9. O dono da cousa, como a pro~~osito 
dos animaes dornesticos abandonados, perdidos ou extraviados 
dispõe o artigo 409.O, pagari todas as despezas que o acliador 
da cousa tiver feito com a sua conservação se n lo  preferir aban- 
dunal-a (art. 4i8.O). 

O açlindor fara sua a cousa achada, nos termos seguintes: 1) se 
a cousn não exceder o valor de tres niil rbis, não apparecendo 
ùono dentro de quarenta e cinco dias, contados desde a data da 
afixaqáo da noticia (3 1.O); 2) se a cousa exceder o valor de tres 
mil rBis atE: seis mil réis, não apparecendo dono dentro de tres 
mezes, contados desde a data da publicação na gazeta da respe- 
ctiva relação (s 2.O); 3) se a cousa exceder o valor de seis mil 
rdis até doze mil réis, não apparecendo dono dentro de meio 
anno coiltado desde a mesma data ( 5  3.O); 4) se a coiisa exceder 
o valor de  doze iiiil r8is $6 poderi ficar pertencendo ao achador 
passado uin'anlio, contado desde a mesma data, mas com reserva 
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do valor da terqa parte, dedrizidas todas as despezas, que será ap- 
plicailo para o cotisellio de beneficencia piil)iIlar da comarc:,, oricle 
a coiisa fôr achada ou da riiagistratura, que o substituir ( 3  4 . " ) .  

Não fechamos ri exposiçáo do processo a seguir pelo atliador, 
sem referirmos certas dukidas emerçeiitcs da exegese d'estes 
artigos. 

1) A cousa perdida poderá ser depositada na 1n3o do achador? 
Se o legislador tletermiriou (art. 408.O, W 1 . O )  que a aiictoridacle 
depositasse na niao do acliador oii d'oulreni o aniiiial pt:rilido, 
nada disse com refercncia 3s coi is~s mo\eis perdidas. Annlogica- 
mente, porem, deve entender-se que a auctoridade depositarh a 
cousa perdida, achada, na mão do achador, ou na mio de outrem, 
se  o acliador não poder ser o seu depositario, por exemplo: se 
houver perigo de roubo ou deterioração. 
2) O caderno numerado, rubricado e encerrado, que a aucto- 

ridade administrativa deve possuir e a que se refere o 5 un. do 
art. hdfi.', serA o mesmo que o 5 I . "  do art. 408.O suppóe existir? 
Inclinamo-nos pela negativa; o 5 un. do art. 415.O affirma termi- 
nantemente 11 e\isteiicia d'um caderno ririineraclo, rubricado, etc., 
o que não acontece no 3 1 . O  do art. 4 1 Ù . O  N90 se descobre, entre- 
tanto, a causa determinante de semeltiante ilualidade. 

3) Ue modo geral, as obriga~fics do acliador de cousas rioveis 
perdidas reduzem-se a parlici[)ar ao dono oii A aiictoridadt admi- 
nistrativa o que acliou e a ser deposit;trio do objecto acli;ido, se 
não se exciisar. As obriga~ões da aiictoridatle administrativa são: 
inscre~er  no caderno respectivo o loçar onde o objecto foi achatlo 
natureza, etc., mandar afixar rias portas da egreja parochial a 
noticia do achado, e enviar noticia do facto, em cerlas hypollie~ei 
a gazeta da relação. 

4)  E de notar que o codigo, quanto aos animaes achados, nãc 
obriga o achador, que os faz seus, a dar qualquer parte do ser 
valor; contrariamente determina, com relacão as cousas iii:iii 

madas cujo valor exceda a doze mil reis; e isto e muito ramnle 
pois convinlia consideirar devidamente os gastos e incornmoclo' 
que o achador tem com as cousas animadas. 
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O consellio de Ijeneficencia piipillar, a que deve ser entregue 
a terça parte da cousa niovel perdida, que foi acliada, origina 
uma questáo importaiile. No iiloiiieiito pi-csente da nossa legis- 
l a~ão ,  o preceito do $ 4." do art. 419.' ter i  uma eifectitidade 
real? Sem contestarmos a utilidade de semelliante doutrina, limi- 
tamo-nos a discutir se a terça parte do valor da  cousa acliada e 
de facto entregue ao conselho de beneficencia pupillar, ou a ma- 
gistratura que o substituir. 

Para encaminharmos a solução d'esta duvida, convem proceder 
methodicamente expondo certos elementos, que constituem outras 
tantas questões previas. 

Ainda náo existem os coi~selhos de beneficencia pupillar; ora, 
como o art. 4.O da carta de lei de I de julho de 18G7 diz que 
todas asdisposições do codigo civil, cuja execuqáo depender abso- 
lutamente da existencia de repartiçces publicas ou d'oiilras insti- 
tuições, que ainda não estiverem creadas, s6 obrigario desde que 
taes institiiições funccionarem, a disposiçálo do § 4.O do art. 4119.4, 
na parte que se refere A reserva do valor da teiaça parte para o 
conselho de beneficencia piipillar, náo obriga, pois que seirielhante 
conselho não existe, ainda n3o foi creado. 

E não se diga que, para o eireilo d'esta tlisposição, o conscllio 
de heileficeiicia pupillar e siilistitirido por alguma magistratura 
existente; corilra essa evasiva iiisiirge-se o art. 286.O ; lugo qiie 
os expostos ou abandonados pei.f;i(:aiil sete anrios de edatle, diz 
o art. 28;j.O, serão postos a disposi(.áo do consellio de bc1ililic:ncia 
pupillar ou de qiialquer outra magistra1iira, a quem a lei dmi- 
nistratira incumbir d'esse mister. Pois, apezar cl'isso, semelliante 
clisl~osic;ilo não tem effectividade alguma; a lei administrativa {linda 
riáo detcrininou a magistratura, que se deve incumbir d'esse 
mister. Reiteramos, pois, a coriclusão supra: a mencioiiads dis- 
posic;ão do 3 4." não possue actualmente effectividadc alguma. 

Qucm lêr pouco atteritaniente o art. 969.O do cudigo de pro- 
cesso civil julgar3 ant~sliluido o conscllio de beneficencia pul~illar, 
em Lisboa pela Casa Pia e lias outras terras por algum asylo 
de iiihiicia desvalida ou misericoi-dia; «as niultas que, segundo 



o codigo civil, diz o art. !)69.O, devem ser apljlicadas para esta- 
belecimentos de beneficencia piipillar, reverterão em Lisboa para 
a Casa Pia, lias outras terras para algum asylo de irifanria des- 
valida, e, onde o iiáo lioúver, para a misericordia, emquanto nao 
se acharem crendos os estabelecimentos de beneficencia, a que o 
rnesnto codigo se refere)). Parece, portanto que a pala~rn mngis- 
tratzaa do $ 4.' do art. 413.' deve inlerpretar-se pelo art. 969.' 
do codigo de processo c i ~ i l ;  emquanto n30 existirem os institutos 
tle beneficencia, a terça parte do valor do objecto achado entra 
nos cofres da Casa Pia, ou d'algiim asylo de infancia desvalida, 
ou misericordia. E, n'essa hypothese, parece cumprir-se o pre- 
ceito do § 4." do art. 4i9.O 

Mas, como tlissemos, e ~iecessario ler pouco attentaiiiente o 
art. 969." do codigo clo processo civil e o § 8.O do art. 4 19.' para 
admittirmos semelliante doutrina. A applicaçáo, que segundo o 
art. 969.' tlo codigo do processo civil d e ~ e  ser dada ás multas 
que o codigo civil em diversos arligos manda entregar aos esta- 
belecimentos de beneficencia piipillar das comarcas, não :ibrarige 
decerto a hypolliese do $ 4.' do art. 419.' A reserva da terça 
parte do vator liquido dos objectos achados, que este S manda 
deduzir a favor do consellto de beneficencia pupillar da comarca, 
não se pode considerar como multa ; deve julgar-se ao abrigo de 
qualquer responsabilidade civil oii penal o inventor que cumprir 
integralmente as diligencias ortleriadas pelos artt. 4-06.', 408.', 
41k0, 4 1 L 0 ,  e 449.O do codigo civil l .  

Na opinião tl'alguns jurisconsullos, as Juntas Geraes, extinctas 
pelo Decreto de G de agosto tle 48!)2 (art. 4.O) e as caniaras muni- 
cipaes, que exercem attribuições de beneficencia pupillar, repre- 
sentam a magistratura a que se  refere o 4." do art. 419.'; 
actualmente essa magistratura seria consiiluida apenas pelas ca- 
maras niunicipaes para quem passaram certas allribuiqões de 

i Legislação Complementar cit., pag. 171, nota; Codigo do processo civil, 
brtt. 964.0 e 969.0; h'ovissima reforma judiciaria, nrtt. 295.0 e 672.0 
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beneficencia pupillar, commettidas pelo codigo administrativo is  
juntas gerae's (cod. adm., de 1886, art. 54.O, n.O 4.O; Dec. de 6 
de agosto de ,1802, art. 13.O, n.' 8.'); a ellas deveria ser entregue 
a terça parte do valor liquido da cousa niovel achada. 

Semelliaritc conjectura, porérn, i! absolutamente inadmissivel 
desde que se conheça a Portaria de 14 de setembro de 1815, 
expeditla por Antoiiio Hodrigues Sampaio, a proposito do officio 
em que o secretario geral, servindo de governador civil de Lisboa, 
consultava o governo sobre a applicação, que deveria dar-se á 
terça parte do valor d'uns objectos de ouro excedentes a doze 
mil reis, achados por Venancio Espinheira, que reclamava a en- 
trega d'elles par completo, visto não ter apparecido o dono, ap0s 
o cumprimento das diligencias legaes. Parecia ao governador civil, 
qiie a terça parte do valor dos objectos deveria ser entregue no 
cofre cla junta geral, que tinha a seu cargo o ser\iço dos expostos, 
julgando-se o conseltio de beneficencia pupillar substituivel por 
esses institutos districtaes. Na duvida, consultava o ministro. 

A I'ortaria citada diz qiie, não se achando organizado o con- 
selho de beneficencia pupillar, nem designada a magistratura que 
o ha de substituir, náo podia ser executado n'esta parte o codigo 
civil; menciona mesmo a carta de lei de i de julho de 1867 
(art. 4.O) a que ja nos referimos. Náo pUde admittir-se, prosegue 
a Portaria, que as juntas geraes se considerem a magistratura 
do g 4." do art. 419.O, pelas seguintes considerações: 1) o auctor 
e collaboradores do codigo, a quem não era desconhecida a exis- 
tencia das juntas geraes e o serviço que Ilies estava commettido 
com relação aos expostos. não poderiam indicar as juntas geraes 
com a designaçao de nzagistrntura, que Ilies não quadra, se tivessem 
em vista substituir por ellas o consellio de beneficencia pupillar; 
2) do art. 288." do codigo ve-se claraniente que a magislratura, 
que houver de substituir aquelle conselho ha de ser a que for 
designada pela lei administrativa, o que ainda não esta feito; 
3) o art. 419.O, $ LO, mostra claramente que o conselho de bene- 
ficencia pupillar lia de ser organizado por comarcas, e a mesma 
organização lia de ter forçosamente a magistratura, que o substi- 



tuir; as juntas geraes, porem, são corporações districtaes e não 
comarcás. Em presença d'estas razões, a Portaria' manda en- 
tregar os ol~jeclus ;to acliatlor, seili det1ucc;ão alguma, uma vez 
que se tenham satisfeito as prescripcões do art. 419.' do codigo 
civil '. 

Como corollario do que deixanios clilo co~icliiimos: o art. 9G9.O 
do codiço do processo náo se applica a exegese do 5 4.O do art. 
4i9.O do codiço civil; as juntas geraes e camaras municipaes não 
substituem o conselho de beneficencia piipillar; emquanto não 
for instili~ido o conselho de heneficencia pupillar, perlence ao 
acliador a totalidade do objecto acliadoe. 

Art. 4.20." Os que acliarem quaesquer ohj~,c.tok pcrilidos, 
c não cumprirem coiii as diligenrias de que s2 ciirarre- 
gados, ficar50 obrigados a restituir ao respectivo dono a 
cousn achada ou o seu valor, sem que se Ihcs alione qual-  
quer despeaa, e sujeitos, a12111 d'isso, a responsahilitlade 
civil e penal. 

Art. 441.0 Quando se 1150 souber ao certo se a cou3d I; 

perdida ou abandonada, presuriiir-se-ha perdidas. 

Encontra-se o disposto no art. 420.' intimamente relaciu~iado 
com a doutrina do art. t i 8 . O ;  o dono da coiisa pagara tucl~s as 
despezas, que o achador tiver feito com a sua conservação, se não 
preferir abandonal-a (art. 418.O), desde o moineiito ein que este 
tenha ciimpritlo as diliçeiicias leçaes; lia liypothese contraria, n30 
sO perde as despezas feitas, como esta sujeito i responsnbilidatlc 
civil e penal, e 1 entrega da cousa actiada ao r e spe~ t~vo  dono 
(art. 420.'). 

A disposição dos artt. 420.O, 410.O, 418.O e 409.O é respecliva- 
mente identica. A proposito do 81% 4 10.O citamos o ari. 2364.' 
do codiga civil; a penalidade corista do art. 423.O do codigo penal. 

1 Legislação Compldtnentar cit., png. 171 r, seg. 
2 Dias Ferreira, seg6rnda erliçBo, liag. 201. 
a Cod. Ital., art. 718."; -C'otl. I Ics l~ . ,  :ut. 615.0;- C'od. Austr., art. 301. 

(3od. da Sard., 690.u 
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considera-se a omissão culposa do art. 420.O como furto punido 
com penas attenuadas '. 

A commissão revisora, eliminando do art. 4 " L . O  as palavras a 
todo o tempo, que se liam no artigo correspondente do projecto 
primitivo (art. 445.O), em seguida ao verbo restituir, emquanto 
as coilsei*vou tio art. 440.O, correspondente ao arl. 43cL.O do pro- 
jecto primitivo, nem porisso permitte ao achador adquirir por pres- 
cripçáo a cousa inanimada, perdida; oppõe-se o art. 533.' im- 
prescriptivel a cousa inanimada em f a ~ o r  do achador, que deixar 
de empregar diligencias para saber quem e o dono, e que pela 
siia ma fé é equiparado ao que obteve a cousa por crime ou 
delicto (art. 533.O). 

Haveiido duvidas sobre se a coiisa achada e perdida ou ahan- 
donada, presume-se perdida (art. 421.'); i? mais uma garantia 
do direito de propriedade. 

Da occupação de thesouros e coasas escondidas 

O cotligo formula preceitos especiaes para a occupação dos 
Iliesouros e cousas escondidas, que podem pertencer a categoria 
das cousas moveis abandonadas ou perdidas; assim procedeu o 
legislador em attenção ao consideravel valor, que pbde encerrar 
o tliesouro ou cousa escoiiclida, e para liquidar os direitos do 
senhor da propriedade e os do acliador Na legislação de todos 
os povos se encontram preceitos especiaes sobre thesouros. 

Art. 482.0 Quem encontrar enterrado ou escondido algum 
deposito de ouro, prata ou qnaesquer outros objectos de 
algum valor, cujo dono seja conhecido, observará o que 
fica disposto nos artt. 406.0 e 407.0 

1 Vid. pag. 134 e 135. 
2 Dias Ferreira, segunda ed i çh ,  psg. 295; Bruschy, obr. cit., pag. 61 e 

seg. 
10 



Art. 493.0 Se o que achar o sobredito deposito não soubef 
cujo 6, e não se conhecer evidentemente que o dito de- 
posito tem mais de trinta annos de antiguidade, fa r i  an- 
nunciar o achado na gazeta da relação do respectivo 
districto, e, se o dono da cousa n5o apparecer dentro de 
dous annos, ficara esta sendo propriedade do acliador, no 
todo ou em parte, conforme o que vae declarado no artigo 
seguinte. 

.!j unico. AfOra a obrigação cstabclecida neste artigo, 
tcr i  tarnbeni o achador a de participar á auctoridade admi- 
nistrativa da parochia o achado, dentro do praso de Ires 
dias contados desde que elle aconteceu. A auctoridads 
adniinistrativa, a queiii o facto for noticiado, fará imme- 
dintamente conslar ar]uellc achado por via de editaes e 
de anriuncios em algum periodico, para que qualquer 
pessoa, que a elle tiver direito, venha recebel-o dentro de 
dous annos, sob pena de o perder, na forma do presente 
artigo. 

Art. 421." Se o dono da cousa for desconhecido, e do 
proprio deposito se evidenciar que foi feito inaii de trinta 
annos antes, ficara pertencendo inteiramente ao dono do 
predio, onde a cousa foi enterrada ou escondida, se elle 
pessoalmente a achar; e, achando-a outra pessoa, per- 
tencerão dous terços ao dono do predio, e um terço ao 
achador. 

5 unico. Se o predio, onde o deposito se achou, for em- 
phyieutico ou sub-emphyteutico, o emphyteuta ou sub- 
eiriphyteuta serão equiparados aos proprietarios com pleno 
doniinio para os effeitos d'este artigo. 

Art. 425.0 A ninguein 15 perinittido prociiilar thesouros 
em pretlio particular alheio, sem perrrii~sáo do seu dono: 
o contraventor perderá, em proveito dn proprielario, tiido 
o que achar, c responderá por perdas e daiiinos. 

Art. 426.0 A riingucrn I5 perriiiltidu proriii':ir tliesouro~ 
eiii pi't!dios inuriicipacs ou do csladu, por niaiicira tal (111 
os possa deteriorar, scni liceiiya da iiiunicil~aiidade ou d . 
re1)artição publica respectiva, debaixo da coiiintinacào i1 

artigo precedente. 
Art. 427.u Aqnelle que se apropriar de thesouro ou cousa I 

esconclida, em prejuizo dos direitos de terceiro, tleclaradc: 
nos artigos precedentes, perdera a parte que ali& lhe per- 
tenceria, a qual sera applicada em proveito dos estabeie- I 
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cimentos de Ireneflcencii pupillar da comarca, onde o 
thesouro tiver sido achado 1. 

ConvÇm averiguar a noção de thesouro; assim comprebende- 
remos melhor as disposiç6es d'ssta secr,ão. 

No direitn romano encontramos esta formula : thaaurtis est celtcs 
qz~aedanz depositio pecuniae, czijiís rwn exstat mernoria, ut jam do- 
minum nota hnbent : sic enimn fil ejzis qui invenerit, quod non alterius 
sit. Ale'oqztin, si qtcis aliqtcid vel lucri causa, wel melus, vel cusodiae, 
cotzdiderit suh terra, non est thesaurus; czijus etiam fttrttrm fit '. 
A palavra pecuniae deve traduzir-se por qualquer valor e não res- 
trictamente por dinheiro, como vertem alguns jurisperitos, esque- 
cendo a latitude d'aquelle termo entre os jurisconsultos romanos 
Não diverge muito a definição de Coellio da Rocha: -deposito 
antigo de dinheiro ou de outras preciosidades enterradas, ou 
occultas, cujo dono se rião pòde averiguar &. N'esta ordem de 

1 Cod. de Napol., art. 716.6;-A.-Proj., art. 738.0; - Cod. Ital., art. 714.0; 
- Cod. Hesp., artt. 614.0, 551.0, 352.0; -Cod. das D. Sicil., art. 636.0;- 
Cod. Austr., artt. 398.0, 399.0, 395.0; - Cod. Parm., ~ r t t .  565.O, 566.0; - Cod. 
da Bard., art. 685.0; - Cod. Estens., artt. 629.0, 630.0; - Cod. do Cant. Ti- 
cino, art. 292.O 

2 L. 31, 8 1 . O  D. de adq. rer. dom. 
3 Revista de Legislag60 e de Jurispvudewin, an. v, n." 232, pag. 378; 

Bruschy, obr. cit., pag. 62; Dur:mton, obr. cit., tom. 11, n." 1122, prtg. 337 
c aeg.; Dcmolombe, obr. cit., tom. XIXI, na0 36;  Reme de Ldgbtelatiorb, de 
Wolowski, 1852, tom. 11, pag. 41 (art. de Tliomas Latoiir, de Z'invmth des 
t~-c'sors) ; Bruschy, AnnotaçOes a Walrleck, Coiinbra, 1845. 

4 Coelho da Rocha, obr. cit., 416." Niio divergem, na siibstancia, as 
noçües de tlicuouro apresentadas por  corri.:^ Telles, obr. cit., art. 32.0 e 
eeg.; Codigo de NapoleEo, art. 716 O ;  Delvincourt, Cours de Code C!iz.de, 
tom. 11, pag. 2;  notas, pag. 5 ;  Duranton, obr. cit., tom. 11, n." 1119, pag. 937; 
Dcmolornbe, obr. cit., n.O 32; Laurent, obr. cit., torn.vr~~, n.0453 e seg. ; Avant- 
Pq@et, art. 738.0 (tom. 111, png. 218); C'odigo Italiano, art. 714.0; Borda, 
obr. cit., tom. Ir, pag. 534 e seg.; Pacifici-Alazzoni, obr. cit., tom. Irr, liv. 1i1, 
tit. 111, cap. v, aea. 11, n.O 121 j Chironi, obr. cit., tom. I, § 135.0, n.O 2.0; Codigo 
Hcapanhol, art. 352.0; Código Civil Espaliol, por Bofarull, pag. 1258'. . . 



ideias se encontra a definição legal do nosso codigo; thesoi~ro é 
qualquer deposito de ouro, prata o11 quaesquer outros objectos 
d'algriin valor (art. 42-L.Oj, cujo dono e desconliecido (artt. 423.O, 
444.O). 

Para compreliendermos bem o conceito legal de thesouro, ne- 
~essit~arnos de indicar as suas notas differenciaes. 

a) O objecto conslitulivo do thesouro não deve ser ordiiiaria- 
mente visivel, antes de descoberto pelo acliador; não pbde en- 
contrar-se a superficie do solo. Sul)pÕe-se perdida, observa Del- 
vincourt, uma coiisa encontrada ii siiperficie da terra hlas, será 
iiecessario qiie o objecto do tliesouro esteja enterrado? UI::~ cousa 
escondida n'um movel, ri'iima secretaria, poderti considerar-se 
thesouro? hluilos jurisconsultos francczes levantam esta poleniica, 
inclinando-se a jurisprudencia e a corrente dos coinmentadores 
pela afirmativa. tis hesitações de Laurerit a responde a argumep- 
taçáo de Demolombe, lliirantoii e Pacifici-Jlazzoni 3. fi certo, que 
os jurisconsultos romanos se referiam sempre a liypottiese d'uma 
cousa encontrada in fundo, in solo ', como o proprio I'othier 
suppõe, que o tliesoiiro est i  depositado no seio da terra, no campo 
ou n'zlma casa 9 parecem mesmo terininaiites as palavras do co- 
digo de Napoleão. Elitrelanto, semelliaiites expressões são por 
demasiado restrictas e referem-se a o  qiie acontece mais ~iormal- 
mente-quod plerzlmque /it; o proprio l'othier compreliende, na 
ultima plirase dccns une ~naisort, o deposito em coiisa movel. A 
palavra cachl, empregada no art. 716.O do codigo de Nal)oleáo, 
confirma a doutrina de Demolonibe. 

Concluindo: o tliesouro pode estar enterrado ou occiilto em 
qualquer movel; qualquer cousa preciosa, deposito de ouro, prata. 

1 Delvincourt, obr. e loc. cit., ibid. 
a Laurent, obr. cit., n.O 453. 
3 Demolombe, obr. e loc. cit., n.O 34; Duranton, obr. cit., n.O 1124; Ps 

cifiei-Mazzoni, obr. cit., n.O 121. 
4 g 39.0, I. de rer. divis.; L. 31, I.", D. de adq. Ter. dom. 
i Pothier, Oeuvree de Yotger, tom, v, pag. 225, 2.0 
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etc., que estiver esconrlitlo dentro de mobilia ou no interior da 
parede d'um predio, de modo cliie se não veja, constitue tliesouro. 

b)  A cousa, constituliva do thesouro, deve possuir um valor 
apreciavel ; os romanos tliziain d~yositio pecuniae, isto é, deposito 
de qixaesquer valores patrimoniaes. 

c) Não deve confuiirlir-se o tliesoiiro com as partes integrantes 
ou componentes do predio; o thesouro constitue uma individua- 
lidade caracteristica, não se confundintlo com o move1 oii immovel 
onde se encontra; lima mina de oiiro não constitue thesouro, pois 
é parte constitati~a do solo, não possue a individualidade referida 4. 

O commentador Pias Ferreira "ustentoii, qiie o codigo tornava 
como synonimas para o effeito da secç. r i r  oii pelo menos appli- 
cava as mesmas regras ao tliesouro e i s  coiisas escondidas; a 
mesma doiilrina e perfilliarla por Briischy e advogado Avelino 
Giiimarães Não podemos, porem, concordar com semelhante 
interpreta~ão; o estudo comparado dos artt. 423.O, 424.O e 422.O 
demonstra-nos claramente a differença legal, que existe entre 
thesouros e cousas escoiitlidas. Conliece-se o dono nas cousas 
escondidas (art. 422.O), ao contrario do qiie succede com os the- 
sonros (artt. 423.O e 424.O); e lima dilferença sensivel. 

O commentador Dias Ferreira, duvidando, talvez, da differença 
entre thesouros e coiisns escoridiclas, acrescentou: «o codigo pelo 
rnenos applica as mpsrntis regras aos Ilicsoiiros c coiisas escon- 
didas)). Náo podemos acceitar esta coricessão do cornment;idor; 
as normas relativas a acliada dos thesouros e cousas escondidas 
são suhslancialnieiite diversas; o processo a seguir pelo acliador 
das coiisas escondidas encontra-se rios arlt. 406.' e 407.O (art. 
423.O); a acliada dos tliesouros regula-se nos aitt. 483.' e 424.O 

Quein encontrar um thesouro deve attender ás disposições dos 
artt. 423.O e 424.'; se não souber que esse deposito tem mais 

1 Demolombc, obr. cit., n.O 36. 
8 Dias Ferreira, obr. cit., p:t% 412. 
8 Bruschy, obr. cit., pag. 61 e seg. 

'4 Revista de Legielafão e d e  Jurispmdencia, an. v, nP 232, pag. 378. 



de trinta annos i de antiguidade, far i  annunciar o achado na ga- 
zeta da relação do respectivo districto, participando egualrnente 
a quctoridade administrativa da parocliia, dentro do praso de tres 
dias contados desde qiie elle aconteceu. A auctoridade adminis- 
trativa, a quem o facto fôr noticiado, farA immediatamente constar 
aquelle achado por via de editaes e de annuncios em alguin pe- 
riodico, para que qualquer pessoa, qiie a elle tiver direito, venha 
recebel-o dentro de dous annos, sob pena de o perder. Se o dono 
da cousa náo apparecer dentro d'esse praso, ficari sendo proprie- 
dade do achador no todo ou em parte, nos termos do art. 42Q.O 

Ao contrario, o achador das cousas escondidas necessita de 
seguir os tramites indicados nos artt. 406.O e 407.O Aqnelle que 
encontrar qualquer deposito íl'ouro, prata ou yuaesquer outros 
objectos escondidos, sabendo cujo são, deve restituil-os oii fazer 
saber a seu dono como são achados, dentro de tres dias, ao mais 
tardar, sendo o dito dono domiciliado ou residente no mesmo 
concelho da achada (art. 4 0 6 . O ) .  Se o dono não fôr domiciliado 
ou residente no mesmo concelho, e o achador não poder satis- 
fazer ao disposlo no art. 406.O, fari  saber i auctoridade adrni- 
nistrativa da freguezia, no dito praso de tres dias, como esse de- 
posito e mais objectos são achados, a fim de o participar ao seu 
dono (art. 4 0 7 . ' ) ) .  

Errou, pois, o commeatador, qiiando attribuiu ao legislador a 
applicação das mesmas regras aos tliesouros e cousas escondidas. 

1 Esta dilaçiio é muito longa, e deve trazer necessariamente uomsigo. 
quando a cousa vallia a pena. mil demandas. Sc os factos provam qlie ainds 
na0 morreu homem rico, embora exposto e impotente, que não venham logc 
11 juiao dea paes, vinte mães e ccm filhos, eem fallar nos tios e primos; c 
que nio ser& a respeito do thesouro, que necessariamente bem de ser c» 
nhecido dos especuladores para darem os signaes certos? Por isso preferi- 
riamos, e muito, a disposiçiio do direito romano e franccz, que não mar 
cavam prasos, sendo apenas essencial que a achada houvesse sido h r t u i t  
e completamente casuab. Bruschy, obr. cit., pag. 63. Vid. Demolombe, obr 
cit., n.041; Laureiit, obr. cit., n.O 457; Duranton, obr. oit., o." 1122; PacSe 
3lazioai, obr. cit., u 421, pag. 190; Cliirani, obr. cit., i 135.Q, n.9 2.0 
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Na segunda edição reconheceu a força das eonsideraçZbs ante- 
riores, pois diz textualmente : « e  da esseneia de thesouro estarem 
escondidos os objectos, e içncrar-se quem A o dono 4. 

No art. 4.24.' occupa-sc o codigo da divisão do thesouro entre 
o dono do predio e o achador; attendendo a diversidade de orien- 
tação, seguida pelos juriscoiisultos de todas as nações, expomos 
syntl-ieticamente a evoluçáo d'esta doutrina; melhor comprehen- 
deremos e criticaremos o preceito do art. 424.O 
A variedade de pareceres, relativos a divisão do thesouro, re- 

sulta do predominio conferido a qualquer d'estes criterios: jus 
occupationis, jus accessionis, jus succcssionis Alguns, equiparando 
o thesouro achado a qualquer rcs nullius, perniittem ao proprie- 
tario adquiril-o por direito de occupação (art. 383.O); outros in- 
vocam o principio da accessão (artt. 2289.' e seg.). Ha ainda 
quem, reconhecendo a incoiiveniericia de applicar indistinctamente 
ri acquisição dos thesouros O principio quod nullius est occupa~bti 
concedilur, invoque o jzu succcssirmis 3. Analysaremos a seu tempo 

i Dias Ferreira, segunda edigiio, pag. 295. 
8 O commentador Dias Ferreira (obr. cit., pag. 412; segunda edkão, pag. 

293) diz, que, @e fôsse evidente que o dcposito tinha mais de trinta amos, 
juigava-se perdido o direito a elle para o dono, por cEcito da prescrip@o. 
Não podemos concordar com semelhante doutrina; a prescripção encontra-se 
d a n i d a  no art. 505.0: 6 a acquisição d'uma coum um d'um direito pelo 
facto da possc, ou a cxtincçb d'uma obrigação pela não cxigencia do seu 
cuinpriinento, durante urn deterriiiriado espsto dc tempo; na primeira hy- 
potheee chama-se prescrip* positiva, na segunda pretwripçâo negativa 
(art. 505.0). E facil concluir que o thesouro nHo póde pertencer ao proprie- 
tario ou ao achrtdor, em virtude da prescripgão positiva ou negativa; o 
achador não possue o thesouro, como se exigiria na prescripção positiva; 
nem o proprietario do predio, nem o achador se encontram ligados por qnal- 
quer obriga(ião ao dono do thesouro, obrigação que venha a caducnr peia 
n l o  exige~icia do seu cuinprimento. N b  6 neceeauio recorrer ir preecripçlo ; 
d o  havendo apparecido dono depois do praso legal, e de se terem cumprido 

formalidades prescriptas, surge a presurnpçPo de abandono do thesouro, 
qnc se considera res nulliw. 

3 8 1 2 . O  I .  de Ter, divie. et adq. ear. dom. 
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todos estes criterios; vamos examinar desde jii a objectivação 
Iiistorica d'essas diversas orientações. 

Em Roma b possivel caracterizar seis periodos, desde Nero 
até ao imperador Leão, em que a divisão do thesouro era feita 
di\iersamente. No I )  periodo, destle Nero a Adriano, o tliesouro 
pertencia ao fisco na siia totalidade i .  No 2) periodo, desde Idriano 

1 Deve-se a uma imprudcncia de Ncro o conhecimento da divisilo dos 
thesouros ao tenipo ù'cstc imperador; como consequencia da nuctoridadc 
siiprcma, que revestia os imperadores, o thesouro pertencia na integra ao 
fisco. Tacito (C. Co~ntlii  Tclciti opera quae m t a n t ,  Antuerpiac, ar.nc.vrr, 
liv. xvr, c-D, pag. 291) e Suctonio (Caii Suetonii Tranquilli opera et in illa 
contnlentai-ivs Snmuelis Pitisci, trajccti ad Rlicnuni, tom. 11 [Nero Claudius 
Caesar], c ; L ~ .  XXSI ,  n.Og 1421 ,  pag. 237) narram iiili facto d'onde natural- 
mente sc deduz a nossa douti.iria. A vaidade de Ncro prrmittiu que a fortuiin 
o ludibriasse, pois que um visionario ( n ? ~ i / f e  turbida) de Carthago, chairiado 
Cesellio Basso, contemplando em sonlios tliesouros valiosissimos, obteve do 
imperador tima nudiencia particular, diir;~nte a qual o certificou da sua des- 
coberta, certamente determinada pelos deuses. Esses thesouros eram cons- 
tituidos por muitas galerias (luteres quippe praegravesjacere) e columnatas 
de ouro macisso, que provavcli~iente ahi teriam sido sepultadas por Dido, 
acto contínuo á fundação de Carthago. Semelhante noticia excitou Roma 
inteira: o imperador expediu galeras e prisioneiros a fim de transportarem 
para Roma o thesouro mysterioso. Por ultimo, averiguou-se que este achador 
n20 era inais do que um lunatico importuno. A titulo de curiosidade trans- 
crevemos :IS duas narrativas. 

~I l lusi t  dcliinc Ncroni fortuna pcr vanitatem ipsius, e t  promissa Cesellii 
nasai, qui originc Pocniis, mente turbida, nocturnae quietis imaginem ad 
spem haud dubiam retraxit. Vcctusque Rornarn, Priiicipis aditum einercatus. 
expromit reperturn in agro SUO speciim altitadine immeusa, quo magna  vi^ 
ailri contineretur, non i11 formaiii pecuniae, sed rudi et antiquo pondere. 
1,atercs quippe praeg-ravcs jacere, astantibus parte alia columnis, quae per 
taiitrim nrvi occiilta, augcndis pracsciitibus bonis. Ceterhm ut conjectura 
dcinoiistrat, 1)idonem Feuissam Tyro profugam, condita Carthagine, illa. 
opes abdidissc, nc iiovus pol)ulux iiimia pecunia lasciviret : aut reges Numi- 
dariirn et  ali8s iiifcnsi, cupidiiie aiiri ad bellum accenderentur. Igitiir Nerc 
iioti iiiictoris, non ipsiiis ncgotii íide satis spectata, nec niissis visoribn- 
per ~ U O S  iiosecret, an i ~ r x  wsicei.rrtntrii., riugct ultro riimorem; mitlitqiie qo. 
velut partam praedarn advohc~rcant. Ilantur triremes et dilecturn navigiuir 
juvandae festinationi, nec aliud per illos dies populus credulitate protlent; - 
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a Antonino Vero, distinguiam-se cinco hypotheses: a) ou o achador 
encontro11 o tliesouro em predio proprio, e pertencia-lhe por com- 

diversa famâ tulerat. Ac fortè quinquennale ludicrum secundo lustro cele- 
brabatur : oratorisbusque praccipua materia in laudem Principis assumta 
est. Non enim tantiim solitas fruges, nec metallis confusum aurum g i p i ,  
sed nova ubertate proveiiire terras, e t  obvias opes dcferre deos, qiiaoquc 
alia summii facundiâ, ncc minore adiilatione eervi1i:t íingebant, secuii dc- 
facilitate crcdeiitis. Gliscebat iuterim luxiiria spe inani, consumebanturquc 
veteres opes, qiiasi oblatis quas multos per aniios prodigerct. Quiu ct inde 
jam largiebatur. E t  divitiarnm cxpcctatio, intcr caussas paupertatis publica0 
erat. Narn Bassus effosso aqro silo, latisqiie circuin arvin, dum Iiunc vel illum 
locum promissi specus adsevcrat, seqiiuntiirquc non moda milites, secl po- 
pulus agrestium efficienclo operi assumtus, tandem positti. vecordiâ, non falsa 
ante soirinia sua, seqiic tunc primiim elusiirii admirans, pudorcrn et metum 
mortc voluntariâ effiigit. Qiiidain viiiçtiiiii ac iriox dimissum tradidere, 
ademtis honis in lociiiii rcgi:ie g:izae. (T:lc.., obr. e loc. cit.). eAd himc 
iiripcndiorrim furorcm super fiduciaiii iiiiperii, etiarn spe quadam repeiitina 
iuiinensarum et reconditarum opum impulsus cst : ex indicio equitis Romani 
pro comperto polliceutis, theaauros antiquissimae gazae, quos Dido regiria 
fugiens Tyro secum ertullisset, esse in Africa vastissimis specubus abditos, 
ac possc erui parvula inolientium opera)> (Suet.). 

Encontramo-nos em frente d'um thesouro, satisfazendo a todos os requi- 
sitos legaes : 
a) Constitue um conjuncto de objectos preciosos, de valor apreciavel: 

specum altilutiine immensa, quo m a g ~ ~ a  vis ai~l-i contineretur, non informam 
pcauniae, sed rudi et antiquo pondere (Tac., ibid.) ; ou thesauros antiquissimae 
gaaae (Suct., ibid.). 
6) 0 achado revrstc uma indiviiliialidade caracteristica, distincta do 

predio onde se encontra : repmtum in agro suo specum. . . Didonem. . . illm 
opes abdidisse (Tac., ibid.). 

y) O inventor indica claramente o esconderijo onde se encontram as sup- 
postas riquezas : llassus . . . efloeso aqro suo, latisque circum mvis (Tac., ibid.). 

6 )  NZo sc contiece o dono dos objcctos escondidos, embora a conjectura 
se lembre de os attribuir a Dido, rainha de Carthago: ut conjectura demons- 
t ~ a t ,  Didonm 3'enksam Tyro profugam, çon~lita Carthagine, i l lm opes abdi- 
rZisse (Tac., ibid.); ou quos [thesauros] Dido regina f u g i m  Tyro seczlm e%- 
tulisset (Suct., ibid.). 

Em presença d'iim acliado d'csta ordcm, Nero rcrlama-o na sua totali- 
dade sem retribuir o acliador ou o proprietario do predio; isto se p 6 d ~  
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pleto -quis in loco suo [dhesanros] invenerit, ei concessu, quz LWSJ 

invenerd; B )  ou descobriu casualinente o thesouro em terreno sa- 
grado ou religioso e revertia, do mesmo modo, em proveito ex- 
clusivo rlo acliador -idemqrce staltiit, siqztis in sacro aiit religioso 
loco forltrito casu invenerit; y) o11 o eiicontroii casiialmente em 
terreno de outrem, sem haver empregado diligencias previas com 
semelhante intuito, e dividia-se em duas partes: uma para o 
achador e outra para o proprietario do predio, onde o thesouro 
se encontrava escondido-siquis in alieno toco non data ad hoc 
opera, sed fortuito incenerit : diniidium domino el dimidizcm inveja- 
twi; 6) ou o tliesouro foi encontrado em territorio de Cesar e 
dividia-se eçiialmente entre o achador e Cesar -siquis in Caesaris 
loco invenerit, dimidiurn ino.e~ztoris ct dimidium esse Caesnris statuit; 
c)  ou a descoberla iiiçidiu sobre um terreno publico ou fiscal e 
revertia egualmente o tliesouro e m  proveito do achador e do the- 
souro publico ou do fisco-siquis a'n fiscali loco, vel publico [vel 
civitatis] invenerit, dinaidiun ipsius esse [debeat] et dimidium fisci 
vel civitatis 4. No 3) periodo, desde Antonino Vero e Pio ate Cons- 

deduzir dos esfoqos immediatos empregados pelo iinperador, scndo frisante, 
de resto, o silencio doa mencionados auctorea Embora o thesouro nZo se 
encontrasse, nem, porisso, a conclusfio enferma de rigor logico; as festas e 
sumptuosidadei, quc se seguiram B simples noticia do supposto achador 
Bssso, demonstram que o thesouro constituia uma receita do fisco. 

Em conclusão : com Fregicr, Maynz (Cours de droit romain cit., tom. I, 

pag. 691), e Schrader (Ad $ 39.0, I. de rer. divb., 2, 1) devemos admittir 
que ao tempo de Nero os thesouros pertenciam ao fisco. 

1 dl"l'esauros, quos quis in loco suo invenerit, divus Hadrianus, n:tturalem 
@equitatcin sequutus, ei conccssit, qui [eos] invenerit. Idemque statuit, 
giquis in sacro, aut religioso loco fortuito casu invenerit. At siquie in  alieno 
loco, noii data ad hoc opcra, scd fortuito invenerit : dimidium domino soli 
conéessit, e t  dimidium inventori. E t  convenienter, si quis in Caesaris low 
Inverierit, dimidium inventoris c t  dimidium esse Caesaris statuit. Cui con- 
oeniens cst, [ut] si quis in fiscali loco, vel publico, [vel civitatis] iiircnerit. 
dimidium ipsius esse [debcat,] et dimidium fisci vel eivitatisn. $ 39.0 I. & 
-r. divis. et adq. e m .  d m .  

Q historiahr Aelio Spaitiano, citado por Ortalan (Expliaction Hktoriqw 
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tantino, o achador do thesouro em terreno fiscal, publico, religioso 
ou de Cesar, era obrigado a entregar metade do deposito ao fisco 
-dirnidia pars ex his fisco vi~zdicareiur '. No 4) periodo, de Cons- 
tantiiio ate Graciano, dividia-se o thesouro encontrado pelo achador, 
que volurttariamente o entregasse ao fisco, em duas partes eguaes: 
uma para o achador, outra para o fisco4. No 5) periodo, desde 
Graciano, Valentiiiiano u Tlieodosio at6 Leão, repartia-se o the- 
souro em quatro partes, uma das quaes pertencia ao proprietario 
e as restaiites ao acliador 3. No 6) periodo, desde Leão ate aas 

de8 Itastitlites, tom. 11, pag. 302) analysa assim as disposi9òes citada@: De 
thosauris ita, cavit ut siquis in suo reperisset, ipsc potiretur; siquis in alieno, 
dimidium domino daret; cum fisco aequaliter partiretur (In Hadriano, 
pag. 9).  

1 «Si in locis fiscalibus, vel publicis religiosisve, aut in moniimentis the- 
sauri reperti'fuerint: Divi Fratres constitiierunt, ut dimidia pars ex hie 
fisco viridicarctur : itein si in Caesaris possessione repertus fuerit, d i m i d i i  
seque partem fisco vindicari. . . . Deferre autem se nemo cogitur, quod 
thesaurum invenerit, nisi er eo thcsauro pars fisco debeatur. [Qui autem] 
cum iii loco fisci thcsauriiin iiivencrit et partem ad fiscum pertinentem eup- 
presserit, totum cum altero tanto cogitur solvcrc~~. L. 3.0, %§ 10." e 11.O D. 
de jure f ie i .  

2 ,Quicunque thesaurum invencrit e t  ad fiscum sponte dotulerit : medie- 
taitem consequatur inventi, alterum tantum fisci rationibus tradat : i t a  tamen 
ut aitra inquietudinem qwt ion is  oiniiis fiscalis calumnia conquiescat, h- 
beri enim fidem fae est hia, qui sp3te obluterint, quod iriveneriut. Siquis 
autem inventas opes offerre noluerit, et aliqua ratione proditus fuerit: a 
supradicta venia debebit excludi» Cod. Theod., liv. x, tit. XVIII, conetit. I, 
a& Rationnles. 

P #Quisquis thesxuros et condita ab igiiotis dominis tempore vetustiore, 
monilia quolibet casu reppererit : suae vindiceti potestati, neque calumniae 
formidinem fiscali, aut privato nomine ullis deferentibus pertimescat. Non 
metalli qualitas, non repperti modue sub aliquo periculum quaestionis in- 
turrat. In liae tamen naturali aequitate aniiiiadvertimus quoddam tempera- 
meiituin ndhibeiiduin, ut si qui in solo proprio hujusii~odi contigerit : integro 
id jure praesuinat, qui i11 aliena i0 quartam reppertorum partem eum, qui 
loci dorninus fuerit, adrnittat. Ne tarnen pcr hanc li~entiani quisquam aut 
aliena effodiat, aut in locis non sui jmis pcr faniram suspecta rimeturc Cede 
Theod., liv. x, tit. svxri, conet. I, ad ppul .  urb. Consta&, 



ultimos dias do imperio, restaurou-se a doutrina de  Adriano, 
excluitido-se do beneficio o acliador, que empregasse sortilegios 
na descoberta do tliesoilro 

Na edade media os thesoiiros pertenciam pelo direito estabe- 
lecido ao imperniite, ao do~nirizla glebae. 1)othier %, rept.oduzindo 
o antigo tlireito frtiiiccz, dividia o tliesouro eni Ires 1x11 lcs:  lima 
para o seiiliorio d<i tet.r;i, outra para o pi.opi.ietai.io, a restante 
para o acliador. Náo erramos altribiiindo ao antigo direito francez 
a doutrina de Potliier. 

Na nossa legislaçáo antiga encontram-se reflexos das orientaqões 
rornariis1:is. Mello Preii.e 3, rcferindo o direito vigente, dlz que os 
thesouros perlenciam ao rei ; cita em confirmação da sua doiitrina 
a s  Ordet/n~-õos do liritro (lir. ir, till. xxvi, '$s de.", 1 7 . O ;  xxvir~, 
xxxiv). Segutido Corri.a Telles 5 pertencia ao achador 110 todo, se 
o acliou na siia propriedade oii eiri lugar publico ; e se  foi  acliaclo 
e m  propriedade il'outro, metade p~r t enc ia  ao achailor e o res- 
tante ao dono da propriedade. Diverge algiim tanto a doutrina 
d e  Coellio da  Rocha j; o tliesouro pertencia ao achador, na sua 
totalidade, se  foi achado em terreno proprio, ou a metade, sc  foi 

1 aQuod si forte vel ararido vcl alias tcrram alienam colendo, vel quo- 
cumquc casu, non studio pcrscrutaudi, i11 slicnis locis thesaurum inve- 
nerit: id quod repcrtum fucrit, dimidia rctenta, altera dimidia data, cum 
locorum domino psrtiatur. I ta  enim cveiiit, ut uriusquisque suis fruatur, & 
non inhict alienis. Jubebat autem illa, ut, clui in defossum thesaurum in. 
cidisset, si prrediiim, in quo inventus cssc:t, ad Principem pertineret, alio- 
quivc publicum esset, illum ex mquo curn fisco partiretur: si vero locus, 
uude thesaiirus iu lucem prodiisset, neque ad Principem pertineret, neque 
publicus, sed alterius ciijuspiain esset, is requalibus partibus iutcr iriven- 
torem pradiique dominum divideretur : dcnique, si inventoris prsdium easet, 
ipsi res inventa universa cederet?~ L. I, J. C. de theaauriu. 

2 Pothier, Oeuvres e i t ,  loc. cit. 
3 Mello Freire, Institutionea Juris Civilis Luaitani cit., liv. I I I ,  tit. 111, 8 6.. 

e nota. 
4 Corrêa Tellrs, obr. cit., art. 32.0 
5 Coellio da Roclia, obr. cit., § 416.0 
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achado em terreno allieio ou publico; a outra metade competia 
ao dono do terreno ou ao estado. 

Tambcrn rios codigos modernos não existe a desejada unifor- 
midade. Os codigos de Napoleão (art. 716.O), italiano (art. 714.O) 
e liespariliol (art. 391.') repartem egualmente o thesouro pelo 
proprietario do terreno e achador respectivo. O nosso codigo civil 
dispõe, que, se o dono da cousa fôr desconhecido, e do proprio 
deposito se evidenciar que foi feito mais de trinta annos antes, 
íicar.a pertencendo ao dono do predio, onde a cousa foi enterrada 
ou escoridida, se elle pessoalmerite a acliar; e, acliando-a oiitra 
pessoa, pertencer40 dous terços ao dono do predio, e um terço 
ao acliador (art. 424.O). 

Na hypothese do tliesouro ser encontrado pelo achador em ter- 
reno de outrem, quem deverá ser mais favorecido, o proprietario 
ou o acbador? 

Os defensbres da doutrina do codigo, que favorece evidentemente 
a situação do proprictario, em clctrimeiito do achador, costumam 
apresentar varios argumentos, que analysaremos rapidamente. 

a) Iniportarite beneficio presta A sociedade opredio, que guarcloa, 
as vezes, um thesoiiro precioso, durante tantos annos; i: razoavel, 
pois, que o legislador considere devidamente semelhante hene- 
ficio, retribuindo com justiça o proprietario do predio, a quem se 
deve a conservação do tliesouro. 

Mas, este argumento i: rcversivo; a entrarmos em considerações 
n~ettipliysicas d'essa ordcin, devemos censirrar o proprietario, 
possuidor d'um predio, que durante tantos annos furtou a cir- 
ciilação das riquezas valores apreciaveis. Mas, abstracções d'esta 
ordem nada demonstran~; o acaso jamais poderá constituir cri- 
terio juridico digno da consideração d'um legislador. 

Deveria ao contrario ser mais favorecido o achador, que prestou 
o rele~ante serviço de trazer A luz publica uma riqueza desco- 
nhecida '. 

7 Dias Ferreira, obr. cit., yag. 412. 



b) O thesouro pertence, na sua quasi totalidade, ao proprietario 
por direito de accessão ; o meio mais efíicaz de objectivar esse modo 
de occupaçáo encontra-se no beneficio consignado no art. t24 .0  4. 

Erram os que assim argumentam, pois esquecem uma nota 
essencial da accessáo; na accessáo o accessorio deve confiindir-se 
com o principal, o que se oppóe i individualidade caracteristica 
do thesouro (artt. 401.O, 2289.O). Uma confirmação do qiie aca- 
bamos de dizer encontra-se no art. 2292.'; se a corrente xrancar 
quaesquer planbs, levar qualquer objecto, ou porção cotihecida 
de terreno, e arrojar essas cousas sobre os predios alheios, con- 
servari o dono d'ellas o seu direito, e podera exigir que Ilie sejam 
entregues, comtanto que o faça denlro em tres mezes, se antes 
não fôr intimado para fazer a remoção no praso, qiie judicialmente 
lhe fôr assignado (art. 23'32.'); para que exista a occupnção por 
accessão é indispensavel que se realize a hypothese do art. 2291 .O, i 

isto é, que haja união, incorporação dos objectos arrancados nos 
predios confinantes. i 

C )  Presume-se qut: o thesotiro haja sido escondido por algum 
antepassado do possuidor actual; recompensa-se aquella presum- 
pção com o beneficio referido. 

Mas, quem não reconhece a fraqueza de semelhante ai-gumen- 
tação? O antepassado do possuidor actual poderia esconder o dd- 
posito em terreno proprio ou alheio; sendo certo ainda que muitas 
vezes os antigos posstiidores do predio, onde foi achado o depo- i 
sito, não são os antepassados do possuidor actual. 

Não nos insurgimos por completo contra semelhante presum- 
pção; entretanto, convein Iiarmoriizal-a com os direitos do achador; 
nem defendemos a propriedade excliisiva do achador, considerando 
o thesoiiro res nullius; nem reconliecemos o jzu successionis do 
proprietario, com desprezo completo do achador $. 

1 Dias Fcrreira, obr. cit., pag. 412. 
Dcmolombe, obr. cit., n . O 0  42 e 43; Laurent, obr. cit., n . ~  447; hranton, 

obr. cit.,  ri.^ 1120; Pacifici-Mazzoni, obr. cit., n.08 121 (pag. 189 e seg.), 
78 (pag. 110, not. 2); Chironi, obr. cit., 8 2. 



A propria tentativa de Laurent, baseada em qualquer d'estes 
dous exclusivismos, e insustenlavel '. Se por um lado 6 preferivel 

1 Laurent introduz uma rehrma fundamental na theoria dos thesouros 
e, euinsequentemente, altera as disposições incohercntes de muitos codigos 
modernos; 4 lucida cornprehens80 do profcsuor da universidade de Gand 
repugna a noção juridica do thesouro, como.effeito dri. accessão para o 
proprietario, e corollario da occupação para o achador; assim orientado, 
propõe-se incluir os beneficiou do thesouro na esphera da suecesskio; for- 
múla d'este modo o art. 738.O do Avant-Projet: a L e  trbor appartimt à celui 
qui Ee trouve. Lorsqu'il est trouué dana le fonda d'autrui, i1 appartient au pro- 
pridtaire, si, de mémoire d'liontme, le fonds a dtd oecupC par la &me familk. 
Le trésor est toute chose cachle ou enfmrie, mr  lquelle persorme ne peut jua- 
tifier m propriétd, et qui st découverte par le pur efet du h d  (tom. Irr, 

liv. Irr, pag. 218 e seg.). 
O6 velhos proccssos da divisão do thesouro ficam fundamentalmente re- 

formados com esta theoria, que representa um incontcstavel progresso; 86 
em virtude do direito de propriedade 6 que o proprietario do predio, onde 
o achador descobriu o thesouro, recebe a totalidade do achado, demons- 
trando que, segundo o depoimento dos homens competentes, a propriedade 
referida se conservou sempre sob o dominio dos seus antepassados; esta- 
belece-se a presumpç20 da propriedade permanente e, portanto, a presum- 
pção da propriedade do thesouro. 

O proprietario tem incontestaveis direitos &totalidade do thesouro, poique 
algum dos seus antepassados o occultou; essa presumpção elimina a secyão 
dos tliesouros d'entre a oceupação ou accasão e reduz-l'a a um capitulo 
especial da succesah legitima. 

O direito da occupação em beneficio do achador subsiste apenas, qiiando 
o proprietario não conseguir demonstrar a pcrmanencia legal do domiiiio do 
predio nos seus antepassados. Assim, manifesta-se completo ou o direito 
do proprietario pela successão, ou do achador pela occupaçgo, produzindo 
este iiltimo os seus effeitos, subsequentemente 4 defec~ão do primeiro; na 
realidade, versando a occupação sobrc cousas nullius, B incompativel com a 
presiiinp+o da propriedade do tlicsouro, que a lei reconhece; se o theuou~o, 
por um:& successão especialissima, peftence ao proprietario do fundo, de 
nada vale a occupação do achador. E esta precisamente a liypothese de 
Lanrcnt. A carcncia de fundamento juridico, a contradicqiio organica do 
syetema. vulgarmente seguido, mais corrobora a nova thcoria. 

No systenla antigo, que mandava dividir o thesouro em dum partes 
eguaes, uma para o proprietario e outra para o achador, adrnittia-se impli- 
uitsmeiite um co~itracto aleatorio entre o direito do achedor e o .direi& 
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á. theoria ciassica, pois exclue o direito do proprietario, quando 
se demonstrar que a posse c10 predio não esteve entre os seus 

possivcl do proprirtaiio; dizemos possivel, muito iiitcncionalmentr. O pro- 
prietario, como tal, liao possue direito ao thcsoiiro, pois que este ,120 pí,di: 
considerar-se accessorio do fundo; mas, talvez o predio tenha sido nritcrior- 
mente occupado pelos seus ?ntcpassados, pela familia do possuicl(ar actual ; 
talvez um Cesses antepassados depositasse esse mesmo thesouro, que de 
justiga pertence ao proprietario actual. Com esta probabilidade n lei con- 
fere metade do thesouro ao possuidor actual. 

Para fundamento d'um direito, commcnta Laurent, B muito fragil seme- 
lhante presunipçâo; é possivel basear uma presumpçiio de propriedade na 
simples possibilidade? Suppouhamos que se denionstra evidentemente a 
arbitrariedade da, supposta presumpçiio do proprietario: o predio mudou 
de proprictario; na epocha provavel do deposito nzo era habitado pela fa- 
milia do proprietario actual, etc. Apezar de tudo, o proprictario continúa 
a receber do mesmo rnodo metade do thesouro, sem possuir o direito de 
occupação, pois não é achador; nem o de propriedade do thesouro, porque 
não é herdeiro do depositante. Esta garantia do proprietario reverte no 
prcjuizo m~tnifcsto do achador a quem a lei priva injustamcntc d . ~  metade 
d'uma dadiva, que a fortuiia lhe concedeu. 86 uma lei iniyua l i 1  r l ~  ~ o h o -  
nestar semelhante desegualcladc. 

NBo podemos deixar de criticar a soluçZo engcnliosa, excogitada pelo 
distincto comrnentador do codigo de Napolciio e consagrada no Avant-Prujet; 
a originalidade da tlieoria convida-uou. Laurent cita a decisão do tribunal 
de Bruxellns (5 tle abril de 1823), vendo n'clla um preccdente hist~~rico da 
sua tlicori;~. Essit (lecisão representaria, qiiaiido nZo f6ssc uma ignorancin 
da doutriiia estsbclcuida, uma opiniiio iridividual, destituida de furidameiito 
scientifico e, por isso, geralmente ignorada. O tribunal de Bruxelbs julgou 
que ccrto proprietario tiriha direito ao thesouro, depois de demonstrar que, 
desde a epochs do deposito, o predio havia sido inalteravelmente habitado 
pela sua familia. 

Modernamente os jurisconsultos mais eminentes protestam contra as 
theorias inventadas adrede para deferider os artigos secularmente consa- 
grados sobre a achada de thcsouros; ou, abertamente, sustentando theoriss, 
que involvcm a rejeição completa da legalidade criticada ou em phrases, 
propositadamente dispersas, quasi todos os civilistas impugnam a tradicçlo 
con?tituida, admittida pelo codigo civil portuguez. 

Emille Acollas lamenta que ainda niio chegasse o tempo em qiie se ar- 
Binguiesem por completo os dona fortunae, os ùenejicicc Dei, ensinando-se a 
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ahtepassados, tem mais inconveriientes do que ella, por conferir 
ao prolirietario todo o thesoui.~, em prejiiizo do direito do achador, 

todos os homens, que a scienci:~ do direito repudiava qualquer propriedade, 
que não assentasse no esforço proprio, como unica base legitima. nMak i1 
eerait temps, pour la science du droit, d ' e ~  &ir avec les dona fortunae et les 
beneficia Dei et d'apprendre tout Z'hornnze que la propriktd n'a d'autre base 
Ikgitime qze I7e$ort propreo (Emile Acollas, Manuel de Droit Civil, tom. 11, 

pag. 20). 
Esta doutrina, embora nos conduza a consequencias inadmissiveis, re- 

presenta uma reacção exaggcrada contra as thcorias consagradas official- 
mciite. JJaureut, obcdcccndo ao mcsmo priiicipio, substitue os principios 
roinanistau pela theoria, que vamos analyzar. 

Não nos devemos deixar suggestionar desmedidamente pela novidade das 
eolu$Ges, que iierti sciiipre traduzem a verdade philosophica; prestando 
culto aos esforyos de I,aiircnt, nZo podemos deixar de confessar, que a sua 
theoria estli loiigc de sxtisfazcr aos rcquisitos exigidos pclo mesmo civilista 
na constriicgão dc citi~lqiicr doutrina organica sobrc tliesouros. 

A antinomia, conequencia necessaria de toda a doutrina artificial, me- 
chanista, anti-organica, constitue um defeito fundiiincntal da soluçlo es- 
pendida. O direito do pro1)rielario flue da succcssão Icgitima, emquanto a 
garantia do acliador rcsulta da occup:~@o cl'iiiria cousa ~iullius: o mesmo 
objecto precioso, o mesmo deposito constitutivo do tliesouro, pelo destino 
da fortuna beneficiar8 o proprietario ou o achador, pois nada mais facil do 
que desapparccer a memoria dos homens competentes e, subsequentementc, 
a successiio legitima do proprietario; c a lei civil jbmais deve constituir o 
acaso da sorte em criterio fixo e inalteravcl de direitos, que collidcm. Nlo 
attribuamos & theoria de Laurent outra significação, que nBo seja aryorar 
o acaso da fortuna eu1 eriterio juridico. 

ConvEm observar que a 1egislaGo civil ulo deve limitar-se & crystal- 
lizagão dos principios absolutos da justiça, desprezando as condições va- 
riaveis em que sc movem as sociedades humanas; o ideal dos legisladores 
modernos reside na justiça social, na equidade juridica. Ora, Laurent des- 
preza coinpletamentc a equidade para se acostar a uma pretcndida justiça 
suprema, quando estipula a não-retribuic;ão do achador, scnipre que o pro- 
prietario demonstrar a permanencia do predio, onde appareceu o thesouro, 
na f d l i a  dos seus antepassados. 

Suprema contrdicçio! Arvora a fortuna em criterio juridico, quando 
reconhece a occupaçiio do achador, prejudicado o principio da succesu50; 

i i  



baseado na simples possibilidade. Deante d'um direito possivel, 
como e o do proprietario, desapparece o direito certo e incon- 
teçtavel do achatlor. 

Se o tticsouro fOr acliado em terreno de outrem, observa Lau- 
reiit l ,  di\.idir-se-ha em duas partes, uma das quaes pertence ao 

n'esse cuqo a felicidade do achador 8 prodigamente reconhecida pelo Icgis- 
lador; por outro lado, despreza a sorte do achador, quando o proprietario 
vingar a dcmonstraç%o legal! 

Assim, o beneficio prestado pelo achador ao proprietario, os trabalhos 
empregados na achada do thesouro, a conducta primorosa do achador par- 
ticipando o occorrido ao proprictario em vez de occultar os objectos prc- 
ciosos encontraclos, o fcracissimo exemplo de honestidade civica e estimulo 
conipeteiite n%o nierecem a minima disposição no Avant-l'rojet de Laurent ! 

A tlieoria criticada é antinomica, rigorista e anti-social; verifiquemos 
em seguida a sua inconscqnencia. 

A classica divisão do thesouro em partes r p a e s ,  recompenslindo o pro- 
prietario e o lichador, merece critica desfavoravel de L:iurent, porque :r 
simples possibilidade não deve servir de base 4 presumpção d'um direito; 
ora, o direito do proprietnrio era constituido pela possibilidade dos seus 
antepassados tcrem feito o deposito descoberto. Entretanto a soluçáo de 
Laureiit não evita semelhante censura. 

Demonstrando-se que o prcdio esteve sempre em poder da familia do 
actual proprictario, este tem direito a receber o thesouro completo. Mas, 
quem garante a Laurent que o depositante do thesouro é sempre o propiie- 
tario do prcdio?! Os intuitos do depositante, em regra, ntio fundaiiicntar~h 

-ao I , I J -  a doutrina contraria? ! Como demoiiatrar, de resto, com uma prel i ' 
thematica, que o thesouro foi cscondido em certa epocha? ! 

E m  vista d'estas considera@es, concluimos que a doutrina de L:lui ir: 
repousa tambem sobre uma simples possibilidade; e, se por um lado B p r e  
ferivel B. theoria classica, pois exclue o direito do proprietario, quandi i. 
demonstrar que a posse do predio não esteve entre os seus antepassa. - 
tem mais incorivenientes do que ella, por conferir ao propriet:irio to1 r 
thesouro, eni prcjuizo do direito do achador, baseado na simples pussi , 
dade. Deante d'um direito possivel, como é o do proprietario, d e s a p p a r a  
o direito certo e inconteetavel do achador. Sob este ponto de vista julgami* 
preferivel a divisão do thesouro entre o proprietario e o achador; em p k  
cipio reconhece-se a impossibilidade de seguir uma linha de conduc ta cexh 
e inflexivel, e obedece-se aos preceitos da equidade juridica. 

1 Laurent, obr. cit., n.O 447. 
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achador e a outra ao proprietario do fundo. Qual a razão porque 
a b i  não dh a totalidade do thesouro ao achador, desde que se  
trata da aquisição da propriedade por direi10 de occupação? Sb 
o achailor pbde invocar o direito de occupação e, irivocan(lo-o, 
pertence-llie a totalidade do deposito. Na verdade existe um:) dif- 
ferença importante entre o thesouro e quaesquer outras coiisas, 
que constituam objecto de occiipac;ão; estas não pertencem a nin- 
guem, são res ~zztllius; o tliesour*o pertence, em ultima analyse, 
ao iritlividuo que o occullou; se se apontar o verdadeiro proprie- 
tario, em termos legaes, ser-lhe-lia restituido o thesoiiro. Com 
mais exactidão: apenas existe tliesouro quando ninguem se apre- 
senta a reclamal-o em tei'mos legaes. 

Mas, não se  póde concluir a não-eaistencia do proprietario, desde 
que riinguem conipareceu a justificar a sua propriedade nos termos 
da lei: existe sempre iirn dono desconhesitlo. Ora, o legislador 
respeita os direitos d'esse dono desconliecido e suppõe que o de- 
positante do tliesouiso C urn antepassado do proprietario actual; 
por isso Ilie cotitert: inetade do valor depositado (cod. de Napol., 
art. 716."). I'acifici-bI;izzoiii explica a meacáo do proprietario pelo 
jus soli, que confcre ao proprictario direito sobre o que se en- 
contra dentro do solo, que Ilie pertence I .  

1  não sendo a achada do thesouro effcito se não de mcra casualitlade, 
observa Bruschy, E claro que não Q por direito estricto, que se deve partilhar 
o achado, mas pelos princípios da equidade. O proprietario tem por si o 
principio do dominio e, portanto, o direito de fazer seu tudo o que cousti- 
tuir parte do :eu prcdio; mas o caso está em que seja parte do seu predio 
o thesouro. O aclii~dor tem por si o ser o facto por elle praticado o quc fez 
descobrir o deposito; mas sendo esse facto mera casualidade, ali48 não 6 
thesouro o que se aclia, fulta-lhe o animo de adquirir; e em todas as espcciea 
de occupação o animo é essencial para conjunctamente com a apprchens80 
sc dar o dominio. Portanto é neeessario deduzir os direitos do proprietario 
e achador de outros principios. Ao aehador n8o é por direito, mas por cal- 
culo utilitario, que as leis lhe attribuem uina parte do achado; porque 
querem assim estimular a diligencia e cuidado dos trabalhadores e operarios, 
e evit'ar que o saberem que nito têm parte no acliado 11% tieja incitamento 
para o guardarem todo para si e o occultarem~~. Bruscliy, obr. cit., pag. 63, . . 



D'este modo julgamos exaggeradamente favorecido no nosso 
codiço o proprietario, em detrimento do achador; substituir-se-hia 
com vantagem a doittriiia do urt. 42'1." pela tlisposiçzo do art. 395." 
do projecto de Goyeiia qiie marirlava dividir, h semelhança de 
Graciario, Valeiitiniano e Tlieodosio, o tliesouro acliado em quatro 
parles eguaes: lima para o proprietario e as tres restantes para 
o achatlor. 

Qnantlo não se seguisse este extremo radicalmente opposto, 
seria ainda preferivel ao statn quo do nosso codigo o disposto nos 
codigos de Napoleáo (art. 716."), italiano (art. 714.O) e hespanhol 
(nrt. 35<i.O), diviílirido-se o tliesoiii-o em duas partes eguaes, para 
o proprietario e achador. Era tanibem a doutrina de Adriano, 
Aiitoriirio Vero, Pio, Constantino e Leão; as nossas tradiç8es ju- 
ridicas riáo se afastavam de semelhante processo. 

Coiicliiindu: iiisusteiitavel por completo e a doutrina do nosso 
cotligo soijre a divisáo dos tllc~soiiros acliados em terreno alheio; 
o r~çor i s~no j,ilui(iico nao ilevc collocar o aclintloi na contiiiçeiiçia 
de scr Iioriesto, seni premio, com preinio insignilicarite, ou inte- 
ressi?iro, repudiando a lei; os estiniltlos são necessarios. 

Para o efleito da divisáo tlo tliesouro quem se considera achador? 
E de irnportancia pratica a solução d'esta dificuldade. 

Suppuntiamos qiie iim individuo suspeita achar-se escondido 
um ttiesouro em certo predio, que Ilie pertence. As investigações 
devcráo ser pcssoalinente feitas por elle, ou podera empregar, 
com eslc intuito, certo numero de operarios, que não terão jus 
B cluot;i pai-te do tleposito e~iconlrailo? 

Seria, ern verdade, desliuni;~iio ol~rigar o dono do predio, não 
acostuinado a trabaltios d'esta ordem, a investigar pessolilmente 
o tliesooro, de cuja existencia suspeila. Se o proprietario declarar 
aos operai,ios o fim das suas intlaga~óes, o thesouro pertencer- 
Ilie-lia na totalidade, 1150 havendo logar a hypothese do art. 424.- 

1 Garcia Goyena, Concordancias, Motivos y Commentarios de1 Cúdi: 
Civil Eupari01 cit., art. 3 9 5 . O  
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Esta mesma doutrina A confirmada pelo art. 440.O $ 1 . O  do pro- 
jecto primitivo; ((se o deposito fOr ciicontratlo em predio proprio 
do achadór, ou seja por elle pescoaliiierite, ou por~perar ios  que 
trabalharem por sua conta, ficara pertencendo na totalidade ao 
dito achridor, que retribuirá os operarios como bem liie parecer 
(proj. priiri., art. 4(19.O, $ 1.'))). Dispunlia-se, pois, no projecto 
primitivo, qiie o thesouro pertenceria na totalidade ao proprie- 
tario, ainiltr qiiando fdsse encontrado pelos seus operarios. Li com- 
miss3o revihora, porbm, votou iiina iinportante modificação i dou- 
trina do projecto; na sessio de 5 de dezcmt~ro de 4860 (trotou-se 

qiie qilalqiier pessoa, incluiiido o traballiador, qiie por acaso acliar 
o deposito, tenha um  terço^ i. Ora, na hypothese apresentada, os 
operarios nau ericoiitraram por acaso o tliesonro, sabiam prkvia- 
mente do fim a que visavam as suas investigaçóes - a desçol~erta 
do thesouro. O tliesouro pertencera, pois, na totalidade ao pro- 
prietario, emhora Iiaja sido descoberto pelos operarios, previa- 
mente advertidos pelo proprietario. 0 s  operarios, sabendo que 
se procura um lhesoriro, abdicam dos seus direitos de acliadures; 
lia uma rlunsi-renuncia %. 

Os commentadores francezes discutem ainda quem possiie os 
direitos de acliador; o iridividuo que primeiro descobriu o tlie- 
souro, o qiic em primeiro logar o apj~reheiideu physicam(?nle? 
Inclina-se a maioria pela primeira hypothese. Considera-se acliador 
o que em primeiro logar descobriu o deposito; como observa De- 
mantc, a lei procura consaçrar o beneficio prestado i riqueza 
social pelo açiiatlor, iiidependentemeiile rlo jus occupalionis 3. Por- 
tanto, parece i-azoavel qiie se divida a quota parte do valor do 
tliesouro, pcrtence~ite ao achador, por todos os operarios que 
trabalham ria mesma obra, n'um regimen de quasi-sociedade C. 

1 Actas cit., pag. 75. 
a Demolombe, obr, cit., n.0 50; Laurent, obr. cit., na0 450; Pacifici-Afaz- 

eoni, obr. cit., n.O 121, pag. 191; Dias Fcrreira, obr. cit., pag. 412. 
3 Demolombe, ibid. 
4 Ibid., n.O 55. 
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Quem se considera proprietario para os effeilos do art. 'r5?4.0? 
]i: facil vei,ificar a imporlancia pratica d'esla questão. 

Da leitura $0 art. 426.O e 5 resulta que para a divisão do the- 
souro se deve attender a natiireza do direito de proprieilade a 
que se referem os artt. 218í.0-2189.0; a propriedade perfeita, 
que consiste na fruição de todos os direitos, contidos no direito 
de propriedade, compreliende os direitos de usar, fruir, dispor 
e reiviritlicnr; a propriedade imperfeita consiste na fruição de 
parte d'esscs direitos; são manifestações da propriedade imper- 
feita: a emphyllieiise, censo, quiriliáo, usufructo, uso, habitação, 
compasciio e servid0es (artt. 41t3í.0-2 180.O); todos os direitos, 
comprehendidos no direito de propriedade, podem estar reunidos 
no mesmo individuo, oii em individuos differerites; assirii se cons- 
titue a propriedade perfeita ou imperfeita. 

Em geral, para o effeito da divisão do thesooro, considera-se 
proprietario o possuidor da propriedade perfeita (artt. 424.O, 
2487.O) ; O ernphyteuta e siib-ernpliyteuta, embora possuidores de 
propriedade imperfeita (artt. 2189.O, l(i:i3.O, liO1.O e seg.), são 
equiparados aos proprietarios com pleno duminio para os effeitos 
do art. 424.O 

O projeclo primitivo (art. 449.", 3 5.O) repartia o quinhão, per- 
tencente ao dono do predio, entre o senhorio directo e o iitil, nos 
predios emphyteuticos e sul+emphytcuticos. PurSm, o coiliço da 
por inteiro o quinhão do dono ao senhorio iitil, que é o ~erdadeiro 
proprietario do predio, onde o tiiesouro fôr encontrado, 11ois que 
o sentiorio directo não tem direito se não ao fôro e mais direitos 
dominicacs, taxativamcnte marcados nas leis. 

E assim deveria ser, porque as relações do ernphyteuta e s u b  
emphyleiita com os predios respectivos são mais intimas do quc 
as cliie prl'ndern o senhorio directo aos predios onerados com 
fbro. 

O foreiro tem tlircito a iisufruir o predio e a dispor d'elle com 
cousa sua, salvas as restricçóes expressas na lei (art. 1673.O 
pbde hypothecar o predio e oneral-o com qnaesquer encargos o- 
sen~idões sem consentimento do senhorio directo, comtanto* 
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a hypotheca ou o onus não abranja a parte do valor do predio, 
qiie corresponde ao foro e mais um quiiito (art. 1677.O); póde 
doar e trocar livremente o predio e veridel-o nos termos da lei 
(artt. l(i77.O e 1678.O). 

Eni siimma: os direitos do foreiro sobre os predios aforados 
são mais importantes do que os direitos do senhorio directo. 
Devem, pois, equiparar-se os seus direitos aos do proprietario 
perfeito. 

Mas, não podemos compreliender na excepção ao art. 424.' 
todas as rnanifestar,ões da propriedade imperfeita; o 5 unico do 
art. 428.O e taxatiro, menciona apenas a emphyteuse e suh-em- 
pliyteuse. Biista, de resto, por exemplo meditar nos arlt. 2907.O 
e 2316." para não applicarmos ao usiifructuario a mesma doutrina 
do !$ unico. O usufriictuario pbde gosar pessoalmente da cousa, 
emprestal-a, arrendal-a ou alugal-a e att': alienar o seu usufriicto; 
mas os corilr;i(+tos que fizer não produzii*ão effeito, se não em- 
quanto o iisiifriicto durar (tirt. 5107.0) ; se o iisiifructuario des- 
cobrir no predio usufruido algum tl-iesoiiro, observar-se-1130 as 
disposi~óes d'este codigo Acerca dos qiie acliam lliesouro eni ter- 
reno allieio (art. 2246.O). 

O usufriictuario e o arrendatario, observa Dias Ferreira, em 
vista da Icltra do codigo e das alterações, que a commissão re- 
visora introdiiziii no projecto priinilivo, iião lêm direi10 a parte 
algiima no thesoiiro, se náo fôrem achadores. Com razão e cx- 
cluido d'este beneficio mesmo o iisiifriictiiario, que sO tetn direito 
aos friictos, porqiie o thesouro não se considera friicto do ~trcdio. 
Se o usufi~iict~iario for dcscobritlor tem um terço como outro qiial- 
quer. Verdade seja que das notas ao referido art. 440.O do pro- 
jecto d d  coinmissão revisora de 4863. consta que a commissão 
votara qiie o usufructuario e o arrendatario t i~essem a metade, 
quando fossem acliadores. Porem, na edição de 1864, nZo se 
consignou semelhante ideia, antes os artt. 430.O e 431.O appa- 
recem coni a mesma redacção, que têm os artt. 423.O e 424." 
do eodigo, e o art. "Lil6.O, alids escusado em presença dos artt. 
433.O e 524.O, determina muito positivamente, que o btiesouro 
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descoberto pelo usufructuario no predio usufruido está sujeito ás 
inesnias regras, como se fôsse descoberto em terreno aliicio '. 

Eqiiiparar-se-lia ao proprietario, para o effeito da divisáo do 
thesouro, o possuidor de boa-fk do predio, onde foi acliarlo um 
tliesouro ? 

A seu tempo estabeleceremos a noção de posse de boa-fé (art. 
476."); n'este momento basta recordar a fbrmula de Coelho da 
Roctia: posse de boa-fé e aquella, que procede de titulo, cujos 
vicios não sáo conhecidos do possuitlor (art. 4.76.OjS.  

Se um possuidor de bon-fi: encontrar um thesouro no seu ter- 
reiio, a qualidade de possiiidor ile boa-f6 conferir-lhe-lia o direito 
de ser considerado proprietario, para os effeitos da divisão do 
tliesouro? Inclinamo-nos pela iicçativa; o possuidor de bon-fk faz 
seus os fructos naturaes e inclustriaes, que a cousa protliiziu e 
que fòram colhidos até ao dia em que cessou a boa-f6 (art. 4 ' 3 C i . O ) ;  
mas o thesouro, como temos dito, não se considera friicto do 
preclio. Portanto, se o possuidor de boa-fé eneontrar um tliesouro 
no pretlio respectivo, pertence-llie a terça parte como iimples 
acliador; o restante sera conferido ao proprietario, nos termos 
da lei 3. 

1 Dias Ferreira, obr. cit., pag 412 e seg.; segunda e d i ~ ü o ,  pag. 196; De- 
molombc, obr. cit., n.O 47; Laurent, obr. cit., n.O 448 e seg.; Pacifici-Jlazzoni, 
ohr. cit., n.O 121, pagg. 1'30-191; Chironi, obr. cit., $ 1 5 5 . O  

2 Coclho da Itocha, obr. cit., 8 437.0 
3 KJA se t,ern confundido o processo da entrega da herança jacente com 

o pu)ccsso da eiitrcga do thesouro, quando aquellc 6 judicial e este antes 
dc tiiclo adininistratiro, c qiihndo no rigor dc direito nCo eziste hera* e m  
auctor corJieçitlo, e  sem cornprehender certa universalidade de direitos, em- 
bora nzo sejaiii conhecidos os herdeiros (art. 1737.") e no thesouro ignora-se 
o dono e cornprchende-se porção restricta de bens. Além d'isso, á auctori- 
dade adrniriiutrativa, a quem for noticiitda a cxistencia do tliesouro ou de- 
posito esçondido d'ouro, prata oii qiiaesqiier objectos de valor, só competi 
fazer coustsr o facto por anriuncios e editaes, para qualquer pessoa coir 
direito ao deposito acliado o vir receber dctitro cin dois amos  (-iccordt 
do Suprenao Tribunal de Justiça, (lc 7 de maio de 1872; Diario do G o v e m  
n.O 129,sn. de 1872; Revista de Legislaçdo e de Juriapmdencia, an. vr, n.O 29C 
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Se no momento da achada do thesouro apparecer um indiviiliio, 
que, pelas refercncias ao objecto achado ou a certas indictir;ões 
encontradas no deposito, corno pergainirilios, medalhas, otc., 
mostre ciarameiite ser o dono do thesoiiro, csteãeveri entregar- 
se-lhe, porque o deposilo apenas é tliesouro qiiando se ignore, 
ci~jo e (arl. 423."). 

O art. 425.' protege o direito de propriedade, a semelhança 
do que se encontra disposto nos artt. 38L0, n.OS 1 . O  e 3.O, 385.O- 
387.O, 380.0-3!)0.0, 300.0-392.0 e 39Ci.O Embora as disposições 
coiistaiitcs d'esses artigos sejam irispirndas pelo mesmo intiiilo, 
as restricções impostas nos artt. 38k0,  n.OS 4 . O  e 3 . O ,  38ù.O- 
387.O, 389.0-;100.0, 390.O-39S.O e 39Ci.O mandam attender ao 
estado e disposiç5o do terreno, einquanto o art. 425.O prohibe 
expressamente procurar ttiesoiiros em predio particular alheio, 
sejam qiiaes fòrem as disposições e o estado do predio. Certa- 
mente, clualquer iiitlividiio pOile procurar tliesouros em predio 
alheio, obteiido previa aiictorizaçSo do dorio respectivo, a quem 
entregari dois terços d9 objecto achado; mas, quem empregar 
qiiaesciiier diligencias n'esse sentido, sem a mencionada auctori- 
zação, fica consliiuido na obrigação de entregar todo o acliado ao 
proprietario, respondendo a demais por perdas e damiios (art. 
495.O). Se, porkin, a achada fòr casual, l ia~endo o acliado~. en- 
trado rio predio para qualquer outro fini, não se applicam as dis- 
posições do art 625.O 

pag. 480) e correr com todas as diligencias até B entrega do tlicsouro, i120 
Iiavcntlo contcstaç80. Levantada, pothrn, questao, ou sobre a data (10 the- 
souro, ou sobre a parte do aehador, ou sobre a legitimidade do requereiite, 
ou sobre qualqiier outro aesumpto contcncioso, é ao poder judicial que pcr- 
tence s resoluç~o das duvidas, visto nilo a deferir o codigo expressamente 
h auctoridade adniinistrativa. Da sentença que j~ilgar jaceritc ou de~oluto á 
fidzenda nacional o tliesouro cabo recurso de appellaçih ciii arribas os cffeitos, 
porque a questão &o & de deposito, e sim dc direito de l~ropriedatlc (Ac- 
cordão da BelaçÜo de Lisúoa, de 3 de n'ovcmbro de 1871 ; Hevkta de Legis- 

e de Ju~isprudenm'a, an. v, n.O 209, pag. 15)r. Diw Fe i~e i ra ,  segunda 
edigâo, pag. 296. 



Siipponhamos que um individuo entra em predio allieio, com 
O fim de  arrancar iiina arvore, o11 um niarco d e  divisão, e en- 
contra um ttiesouro, quando procedia a semelliante tr#ibalho; 
evidentemente o achatlor fica siijeito i responsal)ilidade civil e 
crimiiial (art. 2364.O), sendo a criminal fixada 1)elo ~ i r t .  1.1~5.~ do 
codigo penal: ~qualqi ier  pessoa que, sem auctoridade da justiça, 
ou sem consenlirrieiito das partes a qiie pertencer, arrancar marco 
posto em alçurna propriedade por demarcaçáo oii de  qualquer 
modo o suppriniir ou alterar, sei.ii contlemnado a prisão d'um mez 
a uni anno e mulla correccioiial  correspondente^. Eritretaiito a 
divisão do thesoiiro achado molda-se pelas disposições tlo art. 
424."; foi encontrado casiialmerite. 

Para melhor iiitelliçencia da doiitrina, convbm observar o se- 
guinte: 1) a disposição do art. 49fi.O comprelieride tambem o 
arrendatario e iisufriictiiario; s e  qiialqiier d'estcs possuiclores 
prociirar tliesouro rio predio arreridailo ou usufruido, serri liceriça 
do dono, perdera o terço e ficar3 siijeito B respoiisabilidacle por 
perdas e tlamrios, salvo s e  a achada for casual; o que determina 
a 3pplicaçáo do art. 423.O; 2) a expressão predio particular alheio 
abrange tambem os que pertencem a jiintas de  parochia, visto 
estas corporaçóes poderem considerar-se como particulares, rela- 
tivamente aos direitos siiscepti\.eis de  dominio privado (art. 516.O); 
3) não julgamos comprelieiidido na generalidade do art. 425.' o 
possuidor d c  boa-fc, que, suspeitando da existencia ti'uni lhe- 
soiiro em predio proprio, o encontre apbs as diligençias conve- 
nientcs; o possuidor d e  boa-fk realiza todas as diligencias, con- 
vericicto dc  que 6 o Icçitimo dono, não tentlo a qiiem pedir a 
pei,missáo exiçida pelo art. 425.O ; semclliante pedido equh aleria 
a confessar-se ahertaii~ciite possiiidor de  mi-fk. Entretanto, depois 
de  apparecer o verdadeiro dono, tem obrigação d e  resliliiir os 
doiis terços da lei ao verdadeiro prol)l*ietario. 

Egiialmente não 6 pt!rmitti(lo a ninçiiem prociirar tliesourú, 
em pi'edios muiiicipaes ou do estado, por maneira tal yue os possr 
detei-iorar, sem licença da niuiiicipalidade ou da repartição [ ~ i i b l i a  
respectiva, debaixo da comminaqão do art. 425.O (art. 446.'). A 
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especinlitla(le d'esta disposição resulta da diversa natureza das 
coiisas p:irlicula~-es, coIriinuiis ou (10 estado, visto que a proprie- 
dade il'cst:is ultimas pertence a totlos os iiitlividuos d'um miini- 
ciltio o11 d'uma ~iaçáo. 

Aqi~elle qiie se  apropriar de  tliesouro ou cousa escondida, em 
prejuizo (10s direitos de  terceiro, declaratlos nos arlt. 422.O e seg., 
perclerti a parte que aliiis Ilie perteiiccria, a qual s e r i  applicada 
em proveito dos estabelecimentos de  beiteíicciicia piipillar da co- 
iiiarca, onde o 1liesoilr.o tiver sido :icti;rdo (art. 417.O). 

k certo que estes estabeleciinerilos de  beneficencia pupjllar, 
como deuionstrainos ainda náo fôram "ceados, applicantlo-se 
todavia o disl~oslo no art. 969.' do codigo do processo civil; na 
Iiypolliesc do art. 410.O, $ 4.O o acliador cumpriu todas as for- 
nialiclades estatuidas por lei; no art. 4-27.' trata-se d'iima iitlilta 
imposta ao achador por náo liaver cumprido as formalidatlcs le- 
gaes;  tcm lognr a 1iyl)olliese prevista no art. 969.' do codigo do 
processo civil, isto 6, e~ i t r a  a terça parte, relativa ao acliador, 
I I O ~  COI'I'CS ~1 ; i  Casa Pia ile Lisboa, asylos de  inf~ricia desvalii1:i ou 
misericordias, lios outros logares do reino (artt. 410.O, Cj; 4.O, 
427.O; cod. do proc., arl. 969.O). 

Da oacnpagão das embarcagòes e de outros objectos naufragados 

O naiifragio, ou perda de  todo o11 parte do corpo e carga d'uma 
embarcaç$o, n;ivegnndo no alto mar, pode realizar-se por ~ a r i o s  
modos: alljnnzenlo, islo e ,  qiiando a giiariiiçáo d'urna embarcação, 
para salvar pessoas e parte da carga, a 1an.a no mar, no todo ou 
em j)arte, para a1ijeir;ir a embarcação; encalhumento na  costa, re- 
sultante tle haz)cr dado ti costa, por vontade e delibei.ação tomada, 
effeito d e  tlescuitlo ou forc;a rnaior.; entrada no porto, que não era 

1 Vid. pagg. 141-144. 
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o do seu destino, com agiia aberta;  st~bmersiio completa no alto 
mar,  sendo os objectos naufi-agados arrojatlos a costa. Na legis- 
lação costumeira dos povos antigos, os objeclos nalifragados con- 
sidernvarii-se res nulliats; aos rliodios t,oiil)e a honra de  haverem 
estabelecido o principio de  que os bens dos nnufragos pertc nciam 
a seus  donos. Nos printeiros tempos de  Roma vigorou o b ri.l)aro 
costume de  se declararem pertencentes ao fisco estas reiquias 
da  desgraça; mas  os romanos adoptaram promptamerite as leis 
rliodias e no Digesto lia mesmo um titulo com ebta denominação. 

Eni França, ate Ordenança de  Luiz XIV, liavia a niesm;i juris- 
prudeiicia barbara, ni2s desde então os codigos modernos consi- 
deraram acto de  pirataria esta apropriação 4. 

Art. k?8: Tiiùo o qiie diz respeito a embarcações nau- 
fragadas, á sua carga, o11 a quaesquer fazcndas ou iildeçtos 
ùi: doriiiiiio particular, qiie o mar arroje as praias, ou rliic 
se npprclieiiderem 110 alto mar, sera regulado pclas dis- 
posições do codigo conimerrial c das Icis adminisiralivas. 

N30 6 regulado pelo codigo civil, mas pelab leis administrativas 
e corninerciacs, o que diz respeito a embarcações n;tufragacl:tç, 
h si13 carga, ou a qiiaesquer fazendas, oii oliectos do doiniriio 
particular, que o niar arroje a s  praias, ou se  apprelierida~ii no 
alto m:ir (art. 428.'); pois não s e  repiitam hoje, como nos terriios 
primitivos, presa do primeiro occupante os bens dos naiifragos. 

Segundo o vellio codigo commercial (artt. 4585.O e 1609.") os 
objectos provenientes do naufragio deviam ser  arrecadatlos 1)elas 
auctoridades i'especti\as, anniinciados nos joriiaes, veiidillos crii 

leilão, e,  depois tle deduzidas as despczas, depositatio o prcqcb 
por conta (10 doiio, se  este não apparecesse a reclariial-o. 

Pelo novo codigo commercial (ortt. 676."-680.") tarnbenl a nin- 
guem e licito apropriar-se pela occupação d e  embarcações nau- 
fragadas, ou seus fragmentos, da sua carga ou  d e  quaesquer 

1 Bruschy, obr. cit., pag. 65 e seg. 



fazendas ou objectos do dominio particular, que o mar arrojar as 
praias ou se appreliendercm no alto mar. 

O que s<il\ar navio ou fttzendas naufragadas e niio fizer imme- 
diatainrnte entrega ao dono ou a quem o represenlar, sendo-lhe 
pedida coni caução bastante as despezas de salvação, perderá 
todo o direito a qualquer salario rle assistencia ou salvaçáo, e 
respotidera pelos darnnos causados pela reteri~áo, sem prejuizo 
da acçáo criminal, se houver logar. 

O que salvar o11 arrccadiir navio ou fazendas rio mar ou nas 
costas na ausencia do dono ou de seu representante, não sendo 
este coiiliecido, transportara e entregari immedidtaniente a aucto- 
ridade fjscal (10 lugar mais iiroxinio da salvação os objectos salvos, 
sob pcria tie perder o direito que tiver a qiialqiier salario de assis- 
teiicia oii salvr)çiio, e de responder por perdas e damnos, sem 
prejiiizo da acção criniinal, se a esta iiouver logar. 

A aalva:.áo dos riavios enc;illin~los, cni perigo ou naufragados, 
assim como das fazelidas arrojadas a costa, qiier o capitão esteja 
pir:scnle, quer aiisente, 6 sujeita a íisca1izac;áo da aucioridade 
conipeleii tc. 
A aiictoridade que presidir ao salvamento incunibe: 
1 . O  Inventariar os objectos saljos, provendo i sua arrecad;içáo; 
2." Ortleiiar, rião liaverido reclamação, a venda publica das fa- 

zendas siijeitas a perda inimediata, ou ciija coriservaçáo e guarda 
fôr evidentemente prejudicial aos interesses do proprietario; 

3 . O  Aririiinciar dentro dos oito dias seguintes a salvaç3o, em 
um dos periodicos da localidade ou da mais proxima que houver, 
totjas as circiiiristancins do siriisti-o, coul designação das inarcas 
e riiirnci,os das fazendas, e coiiviillir os iriterrssacios a fazer as 
siins i.cclan~ações ; 

4." Dai3 superiormcrite conta do evento e das providencias lo- 
madas ; 

5.Vrat icar  tudo mais que os regulamentos especiaes prescre- 
verem. 

Apresentando-se o dono ou o seu legitimo representante a re- 
clamar, ser-llie-liáo entregues, provado o seu direito, os objectos 
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salvos ou o seu producto, pago o salario devido e mais despezas, 
ou prestatln caução idonea. 

Havendo tluvida sobre o direito do rcclainantc, opposição d e  
terceii-os, oii contestação sobre a salvaçáo, serão as partes remet- 
tidas para juizo. 

Náo appasecetitlo reclamantes depois dos annuncios niencionados, 
serão vendidos em almoecla os objectos salvos, e consignado o seu 
producto, dediizidas as despezas de salvaçáo, na czixa geral dos 
depositos 

CAPITULO IV 

Da occupagão dos objectos e productos naturaes, communs 
ou não apropriados 

Ciiniprititlo fielmente o ylario do codigo, anleriormenle csl)o- 
qado 4, ci1inpi.e-nos coniirieritar o cap. iv (arlt. h39.0-í73.U), qne 
versa sobre a occupli~ão dos objectos e pi,oductos naturais,  com- 
muns ou náo apropriados: estridarnos ja a occiipaçdo das cousas 
animadas e inariimadaa. 

1 1  o em Este capitulo da  occupação aclia-se naturalmente diviti'd 
quatro secções: I) substancias animnes de  qualquer n:itureza, 
creadas nas açiias piiblicas ou nas communs e prodiictos riatiiraes 
que n5o fòrern propriedade exclusiva d'outrem (ai%. 429.0-430.0); 
11) ngiias (artt. 431."-46i.') ; 111) mineracs (artt. 4G5.0-467.0); 
IV) substancias vegetaes, aquaticas ou terreblres (artt. 468.'- 
473.O). 

S E C ~ Ã O  I 

Disposição geral 

A doulriria d'esta secção encoritrava-se contida n'um só arligo 
(art. 454.") do projecto primitivo, corresponcleiite ao (1:10.' do 

1 Ilixs lq'erreira, segunda edigão, pag. 292 e seg.; Codigo do processo com- 
mercial de 24 de janeiro de 1896, artt. 170.0-171.u 

2 Vid. pag. 76. 
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codigo actual; n'esse artigo declarava-se o direito, que a todos 
assiste de occiipar todos os objeclos ou prodoctos naturaes, que 
n io  fossem do dominio d'outros; esse direito era regulado por 
diversos arligos do codigo. Inseriu-se anteriormente ao art. 430.O 
o arl. ?%I.', que vamos arialysar. 

Art. 429." A occupação de substancias animaes de qual- 
qacr natureza, creadas nas agias  publicas ou nas com- 
muns, que vierem arroladas âs Inargens ou ás praias, 
regular-se-ha pelo que, nos artt. 468.0 e 469.0, vae deter- 
minado acerca das substancias vegetaes aquaticas. 

Art. 430.0 É licito a todos oçeupar quaesquer objectos 
ou productos naturaes, que náo f0reni propriedade eaclu- 
siva dc outrem, salvas as declarações e restricqões inse- 
ridas no presente codigo 1. 

Combiriaiido os artt. 420.O, 46S.O e 469.O S facil concluir que 
3s substancias aiiirn~ies, tir~rolatlns As 1)rnias das aguas publicas, 
pudeni ser r>ccilp;itlas por qii~liliiur pessoa eiriqiianto estiverem 
n;is proprias inargeiis, qualq:icr qile seja a ~iiii-ucliia ou concelho 
onde rcsidn (art. 468.O), iiáo se permitlintlo exclusi\o algum para 
os Iiabitatites d'uma ou d'outra localidadc, mccliaiite rcgulameiilos, 
que hoje são da coinpetencia das regartiç0es Iiyclraulicas (De(:. de 
l e 49 de dezembro de 1892) e não das camaras municipaes, 
ainda que as aguas sejam corrimiins; as que fôrern arroladas as 
m,argens das aguas coniinuns s6merile podem ser occupadas pelos 
viziuhos do respectivo iniinicipio ou paraochia, salvo com permissão 
da camara municipal ou havendo aritigo uso e costume em con- 
trario (art. 469."). 

Mas, se o art. 420.O marida applicar as substancias animaes, 
que vierem arrolar lis margens ou as praias, as disposições dos 
artt. 668." e 460.O, deveremos applicar esses mesmos artigos as 
substaiicias animaes, que se ericoulrarem no seio das aguas? 

1 Cod. de Napol., art. 717.0; - A.-Proj., ~ r t .  740.0;-Cod. Ital., art. 719.O; 
-Cod. Hesp., art. 617.0;-Cod. das 1). Sicil., art. 637.0;-Cod. Austi., art. 
388.0; - Cod. da Sard., art. G91.O 



O commentador Dias Ferreira inclina-se pela affirmativa; as 
regras sobre a occupaçáo de substancias Iegetaes, creadas nas 
aguas piiblicas ou commuris, são egualineiite applicaveis ;is sub- 
stancias animaes, não so as que vierem as margens, conio diz o 
art. 419." nnias tambem e por iilentidade de razão tis que se 
acliarem iio seio das aguas 4. 

Náo coricordanios com o illustre jurisconsulto pelas seguintes 
razões: a )  o elernento grammalical não o permittc; se o Icçis- 
lador quizesse referir-se as substancias aniniaes, que se eiicontiaam 
no seio das agiias, ri50 dizia apenas p ie  vierem arroladas ús war-  
gms ou tis praia5 (ai-t. 429.O); b) os artt. 395.0-300.0, sobre a 
pesca, regiilnm a occupaçáo das su1~stnrici;is animaes coiitidas no 
seio das aguas; náo é convenierite admitlii. que varios artigos 
eni secqõcs di\ersas legislem sobre o riiesino assumpto; c) a 
doiiti iiia de Dias Feisreira iiivolve uma contradic<3o flagrarile; no 
art. 395.O permitte-sc a lodos pescar nds aguas publicas ; entre- 
tanto, semelliante preceito seria conlrariado pelos artt. 429.O, 
468." e 469.O, que, na opiiiião de Dias Ferreira, permittiriam a 
occupaçáo das substancias animaes coritidas nas aguas communs, 
a pesca, apenas aos muriicipes ou parocliranos respecti~os. O art. 
4"L.O, pai-ldnto, refere-se apenas liç ,subs/ancias animaes fbra dirs 
aguas, onde fôram ci-eadas e náo i s  contidas no seio das niesiiias 
aguas. 

Sempre que ás margens dumri corrente piiblica ou romriiuiri, 
que atra\essa predios particulai*es, fôrem arroladas sul)stqiiicias 
animaes, devem applicar-se invariavelmente as regras do ar t .4N O ?  

O art. 429.O não distingue a nalureza do predio, onde 520 ai i u 
ladas as sii1)stnncias; poderia, pois, julgar-se que abraiigi:iiii ci i2  
hypolliese as iiorsiiias do ar&. 48!).O, o que todavia t, c o ~  !i ,(ri 1 :  

pelas segiiiritcs razões : a) o arl. ( i i 0 . O  confere ao dono tlo ] l i  c 
particular as suhslaricias vegetaes, que fórem arroladas pelas agi1,-' 
sobre o seu predio; decemos applicar esta doutrina a 1i)pcitti~ 

I Dias Ferreira, obr. cit., pag. 386. 
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das siibstancias animaes; b) confrontando os artt. 468.O, 469.O e 
470.', vê-se que o codigo distingue entre margem ou praia e 
predio ynrtiezllar; sendo as substancias arroladas As margens ou 
praias, ficam pcrtericeiido d pessoa que primeiro as encontrar, 
se as aguas forem publicas (art. 468.'); se as aguas fôrem 
cornmuns, ficam pertencendo aos habitantes da respectiva cir- 
cumscripção territorial (art. hG!I.'j; nenhuma disposiçáo seme- 
lhante se encoiitra n u  cotligo, relativamente as substancias arro- 
ladas aos predios particulares; laes substancias ficarão pertencendo 
aos donos dos respectivos predios; c) os artt. 2290.' e 2291.O 
s lo  decisivos: o art. 2290.O formula o principio da accessão na- 
tural; pertence aos donos dos predios confinantes com os rios, 
ribeiros ou quaesquer correntes d'agua, tudo o que, por acção 
das aguas, se Ihes unir, ou n'elles fòr depositado (art. 2291.O). 
Ora, as substancias animaes do art. 4.49.' accrescem natural ou 
casualmente aos predios particulares; pertencem, pois, ao dono 
respectivo. 

O preceito consignado no art. 430.' harmoniza-se inteiramente 
com os artt. 3GCi.O e 383.' Os objectos e productos naturaes, a 
que se  refere o art. 430.O, acham-se comprehendidos pela dispo- 
sição generica do art. 381.O {. 

SEC$ÃO 11 

D a s  agnas 2 

A agiia, considerada pliysicainente e como elemento da natureza, 
é insusceptivel de apropi'iaçáo exclusiva. Sob este ponto de vista, 

1 Vid. pagg. 73-75. 
2 Para bem coml~rclicndermos os artigos da secçilo 11, julgamos de toda a 

conveniencia expor syntlieticamente a doutrina sobre a y a s ,  que vigorou 
ern Portugal atO & promulgaçso do codigo. Attendendo a que em jurispru- 
dcncia, como em todos os outros ramos das sciencias sociaes, não ha saltua, 
mae, ao coiitr:irio, os divcrsos systemas se filiam n'uma seric contínua, ba- 
seando-sc as rcforinas Icgislativas na relação de desconveniencia, que se 
manifesta ciitre as dispo5ic;Ges preteritas e o meio social que são chamadas 

12 



esta franqueada ao .livre goso, ao uso commum de todos, sem 
que possa converter-se nunca no dominio exclusivo d'alpem: 

8 reger; admittindo que a evolução das condiçces sociaes, embora cone. 
tante, é sempre contínua e nimiamente indolente e que toda a reforma legis- 
lativa deve tradiizir duas efflorcsceneias juridicaa diversw, mas continuas, 
não podcmos deixar de proceder a este estudo. 

Demais, não raras vezes teremos de recorrer ao nosso direiro antigo para 
interpretar devidamente alguns artigos d'esta secçio. 

Para procedermoe mcthodicamente, divideremos este estudo em quatro 
periodos pcrfeitaniente definidos: 

1) Desde o principio da monarcliia at6 1804; 
2) Vigeneia do Alvarb de 27 de novembro de 1804 até 1832; 
3) De 1832 até ao projecto do Sr. visconde de Seabra ; 
4) Doutrina dos projectos da commissXo revisora 

Vamos tentar referir muito surnmariamente os tramites da evol~ição, ex- 
pressos nos periodos mencionados. 

1) Desde a furidagio da monarchia atE 1804. 

Nas Ordetraço'es do Beitto (liv. 11, tit. xxvr, '$ 8.0) encontra-se a doutrina 
dorninaute u'este primeiro periodo: portcricein aos direitos reacx u : t s  stradarr 
e ruas publicas, antigamente usadas, e os rios navcgaveis c os de que se 
fazem os navegaveis, se são eaudacs, que corram em todo o tempo. E, posto 
que o uso das stradas e ruas publicas e dos rios seja egualmeiite commum 
a toda a gente e ainda a todos os anirnaes, sempre a propriedade d'ellas 
fica no patrimonio realn. 

Antes de mais nada convdm observar que a O r d w  peiãlhou de pre- 
ferencia a doutrina do direito feudal; os romanos, tornando publico o ueo 
dos rios navegaveis destinados b navegaçio e pesca, e dos nHo navegaveis 
destinados 4 extracção das suas aguas e outros usos, reconheceram a pm- 
priedade commum ao povo romano; d'este modo os rios publicos não cons- 
tituiam objecto d'um direito real. O feudalismo adulterou oumodificou, n'este 
como em muitos outros assumptos, o direito romano: no liv. 11 dos F&, 
tit. LYI (sob a rubrlca: quae sint regalia) comprehendem-se entre os direitos 
reaes : viaepublicae, jumina navigabilia et ex quibusfiunt navigabilia, porlw, 
ripatica, etc. Esta doutrina do direito feudal foi recebida com enthuoiasmo 
por Frederico I1 e pelas cidades confederadas da Lombardia, como se p6de 



AO CODIGO CIVIL PORTUGUEZ 479 

esti, em linguagem usual, na communidade negativa do genero 
humano. N'este sentido diziam as Institutas e o Digesbo: naurdi 

ver da concordia celebrada entre essas duas partes; mais tarde foi tambem 
consignada no codigo da Sardenlia, da Prussia, etc. 

Demonstrada a origem feudal e anti-romana do 5 8.0 da citada O r w o ,  
convbm interpretar devidamente esse texto importante. 

D a  simples leitura se conclue, que sHo pertenças do poder real os rios 
navegaveis e os de que sc fazem os navegaveis; portanto, os demais rios 
publicas, que nHo siio navegrtveis, nem concorrem para constituir um nave- 
gavel, nem fòram comprehendidos na Ordenqão, nem o tinham sido pelo 
direito feudal. Parece que o direito relativo a estas correntes, constituindo 
uma omissão da Ordenação, devcria subordinar-se &e disposigões do direifio 
romano, ernquanto se conformssse com a razio e a equidade, como precei- 
tuava a lei de 18 de agosto de 1769. 

Completando, em harmonia com este criterio, a doutrina vigente durante 
o primeiro periodo, poderenios talvez rcsumil-a do seguinte modo: 

a)  as corretite navegaveis e as  de que se fazem as navegaveie são patri- 
monio rc,;.io; 

6) as correntes nâo navegaveis e que, embora publicas, não concorrem 
para a navigabilidade d'outras, são pertenças do geral da povoqHo, cidade 
ou reino em que se encontram; 

o) as correntes privadas suo dos respectivos donos. 
Antes de mais nada devemos esclarecer uma duvida entrevista por LobBo 

(Tmctado Practico e Compendiario das Agscas, 10.0, pag. 6 e seg.), du- 
vida relativa a uma antinomia nos termos e conceito do 8 8.0 da Ordenqk. 
A Ovdenaçüo começa por declarar pertenças do poder real 08 r208 nave- 
gaveis e os de ~ 7 ~ e  se fazem os navegava's, se sÜo caudaes, que corrana em todo 
o tempo; no fim d'este 3 apresenta esta singular doutrina: e, postoqw o 
uao dos rios seja egualrnente commbm a todoa os animes ,  sempre a pqwk- 
dadc d'elles j c , :  no patrimonio real. 

Quem ler d(fi;.preoccupadamente estas phrases, naturalmente conalue que 
a Orden~çzo qucr e ordena a seguinte doutrina: todas as correntes nave- 
gaveis e 1120 rinvegsvcis têm um uso comrnum a todos os habitantes, qtte 
d'elIas sc qiiizcrein servir; a propriedade de todas essas correntes pertence 
ao poder rcal. E tiingucm deixar& de estranhar muito tal doutrina, sem fun- 
damento racional e ngo possuindo o minimo antecedente historico; o mesmo 
direito feudal que originou o $ 8.0 não levava tão longe o poder real confe- 
&&-lhe a propriedade das correntes navegaveis e nilo navegaveis; por 
o u t h  lado a communidadc nunca se estendeu até 4s mesmas correntes, que . . 
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jure conamunia stlnt onniil~n I~aeç: aer, aqua proflzlens et mure. 
Se, porem, considerarmos a agua na sua parcialidade niaior ou 

constituem incliscutivelmente o patrimonio regio. Dissemos ha pouco que 
csta doutrina, filha da interpretação litteral do $8: da Ordemçüo, causava 
&ria extranheza, pois que ella não obedece a um criterio inflexivel que 
tcnha por fim centralizar no poder real o direito as aguas, ou descentralizar 
para o povo as antigas gararxtias e prerogativas regias. . . 

Loblo, qlic cntrer? n dificuldade, fornece os meios indispensaveis para 
a resolver; esta :~utiii(rmia, diz esse auctor, póde salvar-se, suppondo-se 
que o legislador na ultima claiisiila só fez commum o uso dos rios não na- 
vegaveis e considerou real a propriedade d'elles : e quanto aos navegaveia 
resclrvou para si o pleno arbitrio. 

Nem adoptamos coino clixir salvador, nem rcgeitamos como inutilidade, 
a doutrina de Lobzo, quc, partindo do principio da harmonia forçosa e in- 
diseutivel da lei, estatuiu 6s pala\ r:Ls a significayáo compativel com o con- 
juncto da disposição Icgal. Entretanto a conciliaqZo de Lobão B acceitavel. 

O Sr. visoonde de Seabra ( A  Propriedade. Coimbra, 1850, til. 11, cap. I, 
pag. 159 c seg.) estudou este texto legislativo com uma supei6cialidade 
pouco vulgar em espiiitos tzo altamente superiores. A principio supp6c que 
o $ 8." se refere indistiiictamente a t o d a  as correrites para em seguida for- 
mular esta pergunta: a quem ficaram pertencendo os rios não navegaveis? 

O Sr. dr. Assis Teixeira, transcrevendo o texto da Ordenaç& e da obra 
do ar. Seabra, não criticou tão lamentavel incoherencia. 

Para que as nossas observagões n8o se julguem seperficialmente deduzidas, 
coiivBm expor por completo o pensamento do si.. Seabra. 

A Ordenaçdo, reconhecendo que o uso das aguas dos rios naregaveis e 
de que se fazem os navegaveis pertence a todos inclistinctamc~iit ,, declara, 
todavia, quc a sua propriedade ficava no patrinioiiio real. Esta disposição 
foi copiada litteralmente do codigo Manuelino, para onde tinha passado da 
mesma forma do codigo Affonsino e para este da declaraçiio dos direitos 
reaes formulados por D. Duartc. Semelhante distincção entre o uso da pro- 
priedade d'um objecto, cuja utilidade e importancia consiste toila no uso, 
foi uma subtilcza do dr. Ruy Fernandes, que redigiu aquella declaração e 
que se persuadiu que assim conciliava a doutrina das leie imperiaes com 
as tendencias feudaes da monarchia. Mas, a quem ficaram pertc ncendo 4s 
rios não navegaveis? O doutor calou-se, porque bem sabia que levantaria 
contra si os clamores dos senhorios, menos indulgeiites do que o proprio 
monarclia; e n'esta parte apartou-se da disposigilo geral do direito romwo, 
que não distingue os rios navegaveie dos d o  navegaveis, considerando-os 
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menor, abandonando a generalidade esteril do vastissimo campo 
da natureza e approximando-nos do ponto de vista juridico, de- 

todos como cousas puhlicns. Entretanto os nossos jurisconsultos, preoccu- 
pados Cesta doutrina e nLo ousando arrostar abertamente a auctoridade 
real, soccorreram-se a o ~ t i . i ~  subtileza, sustentando que, por via de regra, 
as doaç5es dos senhorios não podiam comprehender as aguas correntes, 
salvo se fôssem expressas. Em todo o caso, O direito ryonhecido ao uso 
das aguas dos rios navegnxeis foi snnullado pelo direito da propriedade 
real, que se fez sentir nas imposições e alcavalas, a que aquelle uso foi 
sujeito; c nos rios não navegaveia, pclo titulo de propriedade particular, 
que os senhorios invocavam, allegando com as suas doações expressas, ou 
procurando obter de novo a liheralidade sempre condescendente dos nossoa 
rnonarchas. 

O sr. Seabra explica com superior competencia a origem da distinrç8o 
entre o uso e a propriedade das correntes, cuja vantagem se limita esclu- 
sivamente ao uso. Na segunda parte do texto claramente explica o sileiicio 
da Ordenaçüo sobre a propriedade das correntes não navegaveis; mas não 
se coinprchende como atitlriormente, ao menos implicitamente, adinitte quc 
o § 8.0 se refere no principio :L todas as correntes navegaveis e As de que 
se fazem as navegaveis. Procedendo assim <Ir\ i I ia resolver a antinomia do 
texto, que se critica, e iiuncn passar d'urn i~iudo tão superficial por uma 
duvida importante, j:'i frifiada por Lohilo. 

Mas, não basta expôr rnui siiinmariamente a doutrina legal; conv6m 
observar como os commentadores iriterpretavaru a lei e como se executavam 
as suas disposiçi,es; s6 assim se comprehende satisfatoriamente a feição 
caracteristica do direito 4s aguas, dominante n'este pc,riodo. 

Lobão cita documentos, que mostram claramente o poder real a doniinar 
sobre as v:trias correntes a que se refere a Ordenação; aasim: a )  o antigo 
ducado de Aveiro comprehendia nas suas doa~ões os rios caudaes e ayuas 
respectivas; 6) era privativo da corôa o rio de Lurella e o direito de 
exigir fóros das aguas, que d'elle se extraliiam para iiioendas; c) Jgumas 
donçaes reaes feitas a certos donatarios driiioiistram que cram reaes os rios 
do Termo de Leiria, de fcírma que, por isso, ( I ( '  todas as iiioendas c lagares 
e uso d'essrts nguas se p:tgavam f6ros !L cor~;a; d )  muitos foracs declaram 
as sguw do3 rios proprias (1s corôa e setis doiiatarios; e) como adverte 
Alves Ferrrira (Tructatv~s de novorum opericm aedificatiow8us, eorumpue 
,tundiatio7~ilric~, l'ortucale, M.Dcr.r,. Torn. i r ,  liv. ~ v ,  dise. 14, pag. 12, n.O 3), 
os interpretes não raro corisidcravt~m destinadas i n:ivegaç%o correntes. que, 
embora fossem naturalmente al7t.i~ para scinc-lliante fim, comtiido nunca 



vemos reputai-a susceptivel de apropriação exclusiva. Das aguas 
n'ests ultimo sentido occupa-se a secção 11. 

tinham eido destinadas a esse mister: eive quoties ea natura sua nauigatige 
aptum est, etium' re ipsa, et actu nunqzcam nuvigatum fuisaet. 

Assim procediam os interpretes, porque em seu entendei' a palavra narre- 
gavel significava não tanto o acto como a simples possibilidade da navega&. 

$ facil de conjecturar como esta doutrina alargava a esphera dos direitoe 
reaes. 

f )  Die Liz Teixeira (Curso de direito cidpwtuguee, Coimbra, 1848, tom.n, 
tit. I, jj 8.O, pag. 22), qne os interpretes confundiam aa correntes, que y- 
corriam immediata ou mediatamente para a navigabilidade das navegavas, 
com as que simplesmente se lançavam nas corrciites navegaveis, indepen- 
dentemente do sou concurso para a navigabilidailc : doctrinu proc~dit nor, 

rolun in jlvmine navigabili, 8ed etiam in co, quod exncrrit in flu~nen f i r r  cigahde. 
Julgamos exprimir a verdade, dizendo que o direito ils aguss n'este pd- 

meiro periodo era principalmente real: rarissimas eram as correntes que 
estavam fóra da alçada da prerogativa regia. 

2) Vigencia do Alvarh de 27 de novembro de 1804 at6 1832, 

Na historia do direito, na historia d'uma instituigo juridica, como de 
todas as instituiç0es sociaes, encontram-se as  transformações ~ucccssivaa 
das relações de caracter organico subordinadas sempre aos principios da 
evoluçlo; a pretendida excepção do direito romano ou 4 discutivel ou con- 
&ma a universaiidade da regra, morolmente considerada. 

Na serie evolutiva, a reaegb  succede sempre á acção, com urna inteusi- 
dade egual ou maior; muitaa vezes a velocidade adquirida dynamiza mais 
a instituiçb symbolisada pela reacção. 

Anteriormente observamos a interpretaçio exaggeradissima dtr passagem 
da Ordenaçao, em proveito do podei. real: quasi todas as correntesnavegaveis 
ou fluetuaveis,como as nãonavegaveis ou niio fluctuaveis pertenciam ao poder 
real; assim se deduz das afirmativas de Alvea Ferreira e Liz 'i'eixeira. 

Entilo, como hoje, havia adversarios do estado de cousas existentes; se 
eram muitos os reinicolas, tambeiri n2o faltavam interpretes, adversarios 
das taes prerogativas regias. Estcs ultimos, deante da extensão conferida 
ao poder real, começaram de se iiisurgir contra o systenia geralniciitc em 
voga, resuscitando oa principios do direito romano; n'este intuito fòram 
mais longe do que os mesmos jurisconsiiltos romanos. 

Entre os romanos o uso couunum dos rios publicos estava subordinado g 
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A secção 11 compreheride cinco snb-secções, relativas As aguas 
publicas (subsecç. 1;artt. 431.'-433.O), communs (sub-secç. 11, 

certas providencias, para que ninguem fizesse operações, que prejudicassem 
a livre navegaçzo dos navegaveis ou alterasse o costumado cureo das aguae. 

Esta interferencia dos romanos no uso das correntes publicas tinha por 
fim garantir a utilidade publica e obstar 4s emprezas particulares preju- 
diciaes ao bem publico c nunca rcpresentava a existencia d'um direito real 
ou do imperador. Por isto era indispensavcl sempre uma licença para as  
manobras nos rios navegaveis ou extracçào das aguas respectivas; seme- 
lhante licença não era indispensavel para extrahir aguas das correntes não 
navegaveis e sómente o imperador ou o senado obstavam aos excessos de 
liberdade em prejuizo de terceiro. 

Os adversarios da excessiva extensão do poder real começaram de oppôr 
B exegese dos reinicolas a classica doutrina do direito romano; acceitando 
o principio da  classificação dos rios entre ae cousas pnblicae, negaram ao 
mesmo tempo os legitimos consectarios d'essa doutrina, ensinando que tanto 
o aproveitamento das aguaa, como a construcção de obras eram permittidas 
sc>iii prbvia licença regia, não só nos rios não nauegaueis, como tambem nos 
navegavek, principalmente quando fôsse claro c notorio n to  haver prejuiao 
publico. 

Lobão, noticiando esta ordem de coiisas, quando a velha corrente reini- 
cola estava prestes a ser sacrificada & nova orientação, exprime-se assim: 
porbm, apezar d'isto (refere-se 4 Ordenaçâo, liv. 11, tit. xxvr, 8.0) estamos 
vendo que, sendo alguns rios d'este reino navegaveis at8 certas aitu@es, 
como o Rlondego, Youga, etc., nas partes superiores 4 navegaçzo 8 livre a 
toda a gente, sem regia auctoridade, fazer clusas, açudes, caneiros que, 
atravessando os seus alveos, cxtrahem as agnas para as terras adjaccntes 
em que se sorvem e consomem. Estamos vendo que a maior parte dos rios 
pequenos, alitis publicos, se v20 unir e juntar aos navegaveis, augrnentando- 
Ihes as aguas c facilitando-lhes mais a navegação e comtudo n'estee rios 
pralrriente se fazem açudcs e prezas, derivando-se d'elles as aguas para as  
terras vizinlias, em que se consomem e isto sem regia auctoridade. Notamos 
no Regimento dos ~rovos direitos e do tribunal palatino quc nem sombras ha 
de sc impetrarem graças para a extracção da8 aguas dos rios navegaveis 
n w  partes em que o não são, nem dos rios que formam navegaveis e outroa. 

São muito raras as doaçoes que dos rios e aguas respectivas fizeram os 
primeiros reis e que estão crn observancia (Suct. obr. cit., 5 22.0, pag. 14 
e seg). 

&tn seguida Lobáo teiita explicar este plieriomeuo,-quc se filia nos con- 
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artt. 434.O-443.O), fontes e nascentes, parliculares (sub-sccç. 111, 

artt. 444.O-452.O), aguas pluuiaes (sub-secç. iv, artt. 453.0-4fi5.0),, 

siderandoa que ha pouco indicamos. Deve suppôr-se, continúa TAobiEo, ou 
que a Ordenação citada est8 abrogada pelo contrario uso universal e pela 
oonnivencia dos reis, ou que os vassallos prescreveram contra a coroa esta 
liberdade antiga, que o direito feudal irinovou, por não ser um direito 
immaneiitc e irnprescriptivel (Ibid., 3 23.0, pag. 15). 

Não insistimos sobre a verdadeira causa d'esta reacçio; j& expeudemos, 
que farte, o nosso modo de pensar. 

1)ominava a reacçio liberal, mais ou menos democratica, quando o Al- 
vará de 27 de novembro de 1804 legalizou o que se accentuava uas ten- 
dencias, pratica e extincção das antigas doaçGes regias. 

Este Alvará determinava no 5 11.O: «em qualquer das provincias do reino, 
aonde ou alguma povoação em commum ou algum proprietario em particular 
emprehender o tirar d'algum rio, ribeira, paul ou nascente d'agua algum 
canal ou lesada para regar as suas terras, ou para as esgotar sendo inun- i 
dadas, requerera a qualquer dos rninistroy da vara branca do termo ou da 
comarca, para que lhe demarque e ahsipe o logar e sitio mais commodo 
por onde ella póde ser construida, ouvindo o parecer de louvados ou de 
pessoas intelligentes. (Sr. dr. Assis Teixeira, Aguas, pag. 369). Houve qucm 
chamasse amontoado de disparates sobre a agricultura a este Alvaih; o sr. 
dr. Manuel Emygdio Garcia (Estudo sobre a legislação clas aguas, p:~g. 155) 
protesta contra esta asserçiio pelas seguintes consideraçGes: a )  embora os 
principias agricolas fôssem algo menospresados, ninguem deveria er trariliar 
a ignorancia da agricultura scientifica no gnno de 1804: exigir n'esse tempo 
os conhecimentos agricoliis de Asticr de Villate seria rematada I~ucura ;  
b) os pessimistas, nc1vcis:trios do Alvará. em questão, devem lembrar-se 
de que a propriedade airida hoje est4 longe da organisação determinada 
pela orientação scieutifica; o) as  restricçGes 6. propriedade constantes do 
Alvará eram universalmente adoptadas; a irrigação illimitada e incondi- 
cional constituis a maxima aspiraç+o dos legisladores; d )  a propria Ingla- 
terra, patria da propriedade, possuia o discutido beneficio da  servidb de 
aqiicducto. 

Como clararnentc indica esse Alvar.4, o estabelecimento da servidão de 
aqucducto não dependia da regia auctoridade, ao contrario do que succedia 
em todas as naçGes dominadas pelo feudalismo. 

Antes de mais nada devemos fazer notar que foi Portugal a segunda 
naçlo que poz em pratica a servidiio de aqucducto; appareceu na Italia 
epi 1216, na França em 1845, na Hespauha em 1849; o nosso Pêgas trans- 
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canaes, aquedutos particulares, etc. (sub-secç. v, artt. 456.O- 
464.'). 

creve um aresto, pelo qual se mostra qiic desde 1671 esta servidiio estava 
introduzida no fôro. 

A interpretação restrictiva dos direitos reaes, constante do Alvará re- 
ferido, foi festivamente recebida pelos proprietarios marginaes, que n b  sc 
contentaram com a simples doutrina do Alvarh; fôram mais longe, fortes 
com a orieritayão affirrnadn pelo documento legal criticado. Postoque os 
poderes publicos se tenham opposto sempre tenazmente ás ultimas eonse- 
queneias, embora abusi~as, da corrente legalisada pelo Alvará, os abusos 
subsistiram sempre. An auctoridades administrativas têm sido eonstante- 
mente incumbidas de mandar demolir e arrazar as pesqueiras, nasceiros e 
agudes, cunstruidos nas margens e leitos dos rios navegaveis em prvjuizo 
do serviço publico; muitos documentos do que deixamos dito se encontram 
na aLegislaçZo e diaposi@es rrgulamatares sobre rios, vallas, apdes, nas- 
&TOS, pesqueiras, pantaaos e barcas de passagem. coordenadas por Correia 
Fino. Entre muitos, podemos citar os seguintes diplomas : Alvar4 de 16 de 
dezembro de 1773; Portarias de 7 de dezembro de 1841 ; dc 20 de setembro 
dbl1842; de 30 de julho, de 18 e 19 de dezembro de 1844; de 14 de outubro 
de 1847; de 6 de jiillio de 1818; de 21 de agosto de 1850; de 6 de agosto 
de 1852; de 30 de julho dc 1853; de 5 de janeiro de 1855; de 12 e 27 de 
outubro de 1874; Circular dc 30 de maio de 1857; Officio de 30 de julho 
de 1867 (sr. dr. Assis, obr. c i t ,  pag. 40). 

A origcrn remota d'esses abusos encontra-se na reacçto por n6s referida, 
e talvez na incerteza e ambiguidade, em que, por tanto tempo, sobre esto 
ponto esteve envolvida a legislagão patria. 

3) De 1832 até ao projecto do sr. visconde de Seabra. 

Erii 1820 comqaram a impor-se as ideias rasgadamente liberaes, que 
tiiclo iiivadir:~m e informaram, introduzindo modificações importantissimas 
na vida politiea corno nas instituiçSes civis; sobretudo o direito publico de 
Portugal ass~ntoii cm riovi~s bases. 

Houve jurisconsriltos timidos, que tergiversaram na defeza rasgada da 
nova doutrina; ciltrc,tanto oe Decretoa de 13 de agosto de 1832 c de 31 de 
dozembro dc 1864 reformaram a materia das aguas de modo assáa loiivavel. 

Eis nlgiimxs dirposiyc>es importantes do Decreto de 13 de agosto dt, 1832 : 
Os direitos e prerogntivas da coroa estto definidos na carta constitiicioual 

da monarchia, c a Ordenqão do liv. 11, tit. XSVI, Dos di~eitos reaes, foi 
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O codigo civil, fiel h classificação tripartida que reconhece nas 
cousas susceptiveis de apropriaçáo e dominio (art. 379.O), applica 

revogada pela carta; e é declarada revogada por este Decreto (art. 1.0). Os 
bens da naqão, tomada collcctiramcntc, são os bens de uao geral e commum 
dos habitantes, como portos, canacs. rios navegaveis, estradas geraes e pontes 
n'ellm construidas, caes e edificios destinados para a residencia do rei ou 
para as scss3es das camaras, secretarias, tribunaes, aquartelamentos, esta- 
leiros, arsenaes e outros semelhantes. Os bens da naçHo, adquiridos por 
titulo de successão e execução fiscal e não destinados ao uso geral e commum, 
serão regr~lados pelas leis da fazenda e formarão parte do thesouro publico 
disponivel: a nenhuma d'estas espccies de bens é applicavel a jurispru- 
dencia dos bens chamados da coroa; a natureza d'estes bens fica extincta, 
como todas as leis relativas a elles e a succeasão d'elles (art. 2.0). 

Este Decreto, referendado por Moiisinho da Silveira, pulverisou a pretcn- 
dida conquista do direito fcudal, acabou com o patrimonio da corôa e aos bens 
que o constituiam assignou a natureza de bens do dominio publico nacional. 

Eiitre os bens piiblicos encontram-se os rios navegaveis; portanto cessou 
a extensão da natureza cguelrnente conferida aos rios navegaveis e kquelles 
de que se fazem os navegaveis: bens publicos siio unica e exclusivamente 
os rios navegaveis. 

Mais tarde o Decreto de 31 de dezembro de 1864, reproduzindo e tra- 
duzindo bem as ideiae da revolução franceza, alterou a disposiçlo anterior, 
do seguinte modo : 

Egualmente s to do dominio publico, imprescriptivel, os portos do mar e 
praias, os rios navegaveis e fluctuaveis com aa suas margens, os canaes e 
valias, portos artificiae:, e docas existentes ou que de futuro se construam 
(art. 2.0). Ao governo, pelo ministerio das obras publicas, commercio e in- 
dustria, cornpcte, nos termos da lei de 15 de julho de 1862, lei de 6 de junho 
de 1864, iios d'este Decreto e demais legislaçilo patria.. . . prover ao me- 
lliornmento e policia dos portos do mar, rios navegaveis e fluctiiavois, & 
construcç~o, conservaç50 e policia dos portos artificiaes e docas (art. 3.0. 
naa 4."). 

N'este estado se encontrava a legislação patria, quando o Sr. visconde de 
Seabra se dedicou aos importantissimos trabalhos de codificagiio, a que nos 
vamos referir. 

4) Doutrina dos projectos da commissão revisora. 

Antes de nos referirmos propriamente a este estudo, conv61n reflectir wl) 
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este systema ao regimen das aguas não accidentaes, occupando-se 
primeiramente das publicus, reguladas nos artt. 43i.O-433.', se- 

instante sobre a directriz da evolugão; a principio quasi todas aa aguaa 
eram constitutivas do patrimonio regio, mais tarde uma secção importante 
d'estas aguas converteu-se em aguas publicas; a restricçtão do Decreto de 
13  de agosto de 1832 foi ferida pelo art. 2.O do Decreto de 31 de dezembro 
de 1864. Assim, a evolução tende a estabelecer a natureza publica #uma 
parte importantissima das aguas pela O r d a q ã o  attribuidas ao patrimonio 
real. O Sr. visconde de Seabra, na redacção do seu projecto, não deaco- 
nheceu o sentido da evolução. 

O projecto do Sr. Seabra referia-se B materia das aguas navegaveis na  
secg. Ir (da pesca), artt. 411.0-420; seeg. VI (das substancias vegetaes, aqua- 
ticas ou terrestres), artt. 554.0-561.0; art. 2469.0 (direito ao alveo aban- 
donado) ; artt. 2470.0 e 2471.0 (direito de accessão); artt. 455.0-458.0 (direito 
ao aproveitamento das aguas). Referia-se ás correntes não navegaveia na  
sub-secç. 11 (das correntes de aguas n8o navegaveis) artt. 459.0-467.0; das 
aguas privadas tratavam os artt. 468."-478.0, sub-secç. 111 (das fontes e nas- 
centes). 

Vamos muito summariamente referir o systema seguido pelo sr. Seabra 
ao seu projecto. 

No art. 411.O $ un. começa por definir aguas publicas: são as  dos rios, 
rias, cana.es, lagoas ou de quaesquer correntes navegaveis, quaesquer nas- 
centes, depositos ou correntes d'aguas de uso commum (n.OS 1.0 e 2.O). 

Immediatamente apressa-se o redactor do projecto a consignar o prin- 
cipio da natureza publica de grande parte das correntes; 8 permittido a 
todos, sem distincgk de pessoas, pescar nos mares e aguas publicas, con- 
formando-se com os respectivos regulamentos administrativos e salvas as  
restricgOes consignadas no presente codigo (art. 411.0). 

Nos artt. 413.0, 417.9 e ainda em outros logares, consigna-se o principio 
que garanto os competentes direitos dos proprietarios marginaea e nos 
artt. 412.0,413.0,415.0 e 419.0 aílirma-se a intervenção da auctoridade admi- 
nistrativa com o fim de melhor liarmonisar a effectividade dos direitos de 
todos e concorrer para a utilidade geral; no art. 414.0 emprega-se a sorte 
aomo meio de decidir o conflicto de certos direitos. 

No art. 534.0 dizia-se que as  substancias vegetaes de qualquer natureza, 
produzidas nos Inarcs, rios, rias ou qnaesquer aguas publicas ou se achem 
as ditas substaneias no seio das aguas ou venham a ser arroladas ás mar- 
gons, ou praias, poderão ser livremente occupadas por qualquer pessoa, que 
d'clias queira aproveitar-se. No art. 555.0 estabelece-so identico principio 
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guidamente das commztns, crijas disposições estão expressas nos 
artt. 424.O-443.', terminando por apresentar nos artt. 434.0-452.0 

relativamente Ls substancias vegetaes produzidas nos rios, ribeiros ou em 
quaesquer aguas municipaes, em favw dos vizinhos do respectivo niunicipio. 
Tambcm se assegura o direito dos proprietarios dos predios particulares 4s 
substancias vegetaes, que fôrem arroladas pelas respectivas aguas aos pre- 
dios correlativos (art. 556.0). 

Se a corrente mudar o seu curso, os donos dos predios invadidos adquirem 
direito ao terreno, qne occupava o alveo antigo, cada um em proporrão do 
terreno inundado (art. 2469.0). 

As ilhas, que se formarem nos mares adjacentes ao territorio portupcz 
ou nos rios navegaveis, pertencem ao estado e sO podem ser adquiridas 
pelos particulares por legitima concess~o, ou por prescripção de vinte annos 
(nrt. 2470.O). 

As ilhas e aterros, que ee formarem nos rios não navegaveia, pertencem 
aos proprietarios marginaes, de cujo lado se formarem, tirando uma linha 
divisoria pclo meio do alreo do rio (art. 2471.O). 

O direito ao aproveitamento das aguas navegaveis achava-se tambem 
regulado no projecto (artt. 455.O-458.0), de maneira semelhante ao que se 
encontra no codigo (artt. 431.0-433.O). Relativamente áe correntes não na- 
vegaveis, nem fluctuaveis, dispunha o projecto no art. 459.O e seg. 

0 s  trabalhos da commissão revisora foram cuidadosamente estudados pelo 
Sr. dr. Assis Teixeira (Aguas cit., pagg. 57-66); limitamo-nos a transcrever 
as  suas conclusòcs. 

NA commissão revisora do projecto do sr. visconde de Seabra discutiu 
largamente esta materia da classifica$o e dominio das aguas, assentando 
coiicliis0ea iriiiito differentes, conforme a epocha em que fôram votadas. A 
principio, por occasiilo do exame das disposicões do projecto relativa8 4 
pesca, inclinou-se ri. commissilo a um determinado systema, que mais tardc 
abandonou, quando discutiti a materia relativa 6 occupâção das aguas. 
Acompanharemos os trabalhos da commiss:io. 8:t sessgo de 10 de dezembro 
de 1860 (Actas cit , pag. 80 e seg.) o sr. viscoiiile de Seabra apreseiitou a 
nova redacção da secção relativa d pesca em conformidade com as ideias 
vencidas, c pelo cxame dlell:i. so vi? que foi.% atloptada s. seguinte doutrina. 
Silo consideradas agztns i ) i~Elicns:  1." as dos rios, rias, canaes, lag6as ou de 
quaesqiier correiitcs navegavcis; 2 . O  cluacsclncr nascentes, depositos ou cor- 
rentes d'agiia nZo nave!:nveis, rrins que f0rcrn destinadas ao uso coiriinuiii 
ou não fôrem do domiriio particular (art. 411.O). S to  de dorniniopriunrlo: 
1,d ae aguas que nascem em terrenos particulares e emquanto por elles 



as providencias concerneiites As particulares. Como observa o Sr. 

dr. Assis Teixeira, a jurisprudencia conhece pela denominação 

decorrerem; 2.O as aguas que procedem d'outros predios e atravessam ter- 
renos particulares, não sendo as ditas aguas capazes de comportar no seu 
curso ordiriario alguma especie de barcos de transporte ( 5  un. do art. 411.0). 
E permittido a todos, sem distincg50 de pessoas, pescar nas aguas publicas. 
O direito de pesca nas agum particulares, inencionadas no art. 411.0 5 un., 
n.O 1.0, pertence exclusivamente ao dono do predio. O direito de pesca nas 
agiias particrilares, mencionadas no art. 411.0 5 un., n.O 2.0, pertcrice exclu- 
siv:iiiit iit( aos proprietarios dos predios adjacentes; e, se os terrenos mar- 
ginacs pcrtericerem a diversos donos, exercera cada um d'elles o seu direito 
de pesc,:L <iti: ao meio do correspondentc tracto d'agua, se outra cousa nato 
accordarem. E para notar que na scssào de 30 de novembro de 1860 (Actas 
cih, pag. 72) se tinha formalmente consignado aideia de que existem a w ,  
cuja natureza é publica, mas cujo uso é coxcedido a particulares (Tenção de 
11 de iiovcmbro de 1873 do sr. Mexia Salerna, relativa ao Accordâo de 25 
de novenibro do niesmo anno, publicada na Rev. de Legial. e de Juriepr., 
an. v, n . O  366, pag. 29). Na sessão de 12 dezembro (Actae cit., pag. 82) o 
sy, Alexaiidre lierc~ilaiio apresentou um projecto de substituiqão Ll secçiio 
X+u aguas, resolvendo-se então que ficasse adiada a discussiio da riiatcria 
de agiias e pebca ati. que estivesse diytriùuida a substituição proposta. 

«Na sessão de 18 de m a r p  de 1861 (Actas cit., pag. 132) começou na com- 
missgo revisora a discussiio da materia Das aguas, tomando-se por base a 
proposta do Sr. Herculano. As bases d'esta proposta, no que importa ao 
dominio e classificaçâo das aguas, eram as seguintes : sâo do uso publico, 
al6m das aguas salgadas das costas, enseadas, bahias, fozes, rias e esteiros, 
as  correntes d'aguii. dôcc navegaveis e fluctuaveis, sendo do dominio publico 
os respectivos lcitus ou alveos (artt. 1.O, 3.0, 4.0 e 5:) ; são do uso commum 
todas as aguas pluviaes e nativas, que niio constituem cffectivamente uma 
corrente navcgav c1 e fluetuavcl, comprehendendo os affluentes das correntes 
navegaveis e fluctuaveis, quando ii'elles se nso dão as circumstancias que 
caracterisain a corrente navegavel ou a fluctuavel (artt. 6.0 e 17.O). O leito 
ou alveo dc clu:~l(luer torrente ou corrente de uso commum, que passa entre 
dois ou mais predios, 8 attribuido aos mesmos predios, e pcrtence a cada 
p d i o  o tracto do leito ou dveo  comprehendido entre a iiiilia. margiiial e a 
lidha m6dia do tl~altn,,g do dito leito ou alveo, terminaiido sal~erior e inferior- 
mente, em relação :lo curso da corrente, por duas linhas cahindo pcrpcn- 
diculares da extreii~id;ide d : ~  linlia marginal do predio sobre a linlia niCdiw, 
do thalweg (artt. 11.0 e 12.0). O leito ou dveo da  torrente ou corrente de u b ~  



de accihlcses as aguas publicas, que se  acham reguladas nos 
artt. 453.O-455.O do codigo civil. 

commum que atravessa um predio particular, ou n'elle se ajunta ou nasce, 
fórma parte integrante do dito predio; c as aguas n'elle correntes podem 
ser derivadas em parte, comtantoque pelo refluxo das ditas aguas d'ahi não 
resulte prejuizo aos predios que ficam superiormente situados, e que iiiferior- 
mente se niio altere o ponto de sahida de todas aa aguas remanescentes do 
nso do mesmo predio (artt. 8.0 e 9.O). A proposta prevenia, em seguida, a 
hypothese das torrentes ou correntes de uso commum passarem por entra 
dois on mais predios, resolvendo a distribuição das aguas pelo modo que 
adiante teremos occssião de vêr. Quanto riu aguas, que nós chamamos de 
dominio particular, continha a proposta as seguintes providencias : O dono 
de qualquer predio rustico ou urbano p6de dispor livremente para uso do 
seu pedi0 das aguas pluviaes e iiativas, que por qualquer modo penetrem na 
super$cie do dito predio ou n'elle brotem (art. 7.0). O uso das a p a s  iiativas, 
que brotarem eqwntaneamente 4 supcficie de qualquer predio, não poder& 
transferir-se no todo ou em parte por via de contracto (ert. 25.0). A3 aguas 
nativas eepontaneas, que pela configuração do solo naturalmente correrem 
d'uin predio para outro, não poderão ser ar1if;cz'almente derivadas para ter- 
ceiro predio sem annuencia do dono do segundo (art. 26.0). O uso das aguas 
procedidas de nascentes abertas artifmalmmte púcle alhear-se e adquirir-se 
por toda a especie de contracto oneroso e gratuito (art. 27.0). D'esta breve 
exposição resulta o pensamento geral da proposta do Sr. Herculano. a qual, 
no tocante a esta ultima especie d'aguas, foi completamente rejeitada pela 
commissão revisora (Actas cit., pagg. 140, 142, 168, 176, 17&180, 428-430, 
466, 625 e 575). 

*Em sessão de 20 de makço de 1861 (Actas cit., pag. 140) resolveii a com- 
miss8o que n'iim artigo se definisse o que 6 uso pziblico, e em outro o que 
6 tmo commum. Em virtude d'esta resolução apresentou o sr. Herculano, em 
sessão de 27 de novembro (Actas cit., pag. l7t;), as seguintes definiçGes, 
que fôram approvadas: us8o de uao p t l i c o  as cousas naturaes ou artificiaea 
apropriadas ou produzidas pelo estado e niantidas debaixo da  sua adminis- 
t r a @ ~ ,  das quaes é licito a todos, individual ou collectivamente, utilisar-se, 
com as restricçGes impostas pela lei ou pelos rcgulamentorr administrativos; 
s$o de uso commum as musas naturaes uteis e não apropriadas, de que a 
todos c a cada um 8 licito tirar proveito, guardados os regulamentos poli- 
eiaesn. A propiicdade das aguas nascidae espontaneamente em predios par- 
ticulares E que no seio da commissão teve a mais viva e interessante dis- 
tuesão. A proposta do sr. Herculano formalmente negava esse direito de 
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Referir-nos-herrios em primeiro logar ás aguas publicas de que 
se occupa a sub-secção I. 

propriedade, porque n8o só concedia unicamente ao dono do predio a livre dis- 
posição de taes aguas para uso exclusivo do seu predio, maa prohibia expres- 
samente a transmissão d'esse uso, no todo ou em parte, por via de contraeto 
(artt. 7.0 c 25.0). Apoiavam este systema os srs. Antonio Gil, Vicente Fsrrer 
e Oliveira Marrcca (Actas cit., pag. 179). Outros membros da commissâo 
claramente reconheciam o direito absoluto de propriedade sobre as aguaa 
nativas em predios particulares, e, como consequencia, admittiam a livre 
disposição d'essas aguas. Taes eram os srs. Ferreira Lima e Silva F e r r h  
(Adas cit., pagg. 140 e 179). A maioria, porBm, da commissão votára pri- 
meiramente, eni sessão de 25 de março de 1861 (Actas cit., pagg. 142 e 143), 
um systema differente de ambos, approvando a doutrina do Sr. Herculano 
assini modificada : 1 1 0  dono de qualquer prcdio rustico ou urbaxio póde dispôr 
livremente para uso seu ou do seu predio das aguas pluviaes e nativas que 
por qualquer modo cheguem á superfice do dito predio ou n'elle brotem na- 
tural m artificialmenteu. Posteriormente, em sessão de 27 de novembro (Actue 
cit., pag. 176), propoz o sr. Marteiis Ferra0 que n2o fdsse garantida a pro- 
priedade das aguas nativaa, mas que fôsse garantido o seu uso e a facul- 
dade de dispor d'elle. E a este voto vcmos, na sessão de 2 de dezembro 
(Actue cit., pag. 178), associada a maioria da commissão, vencendose e n t h  
a seguinte doutrina, que passou para o codigo civil: .O dono do predio em 
que houver alguma fonte ou nascente d'agua p6de m w - s e  d'dla e (liaph 
do seu uso livremente, salvo o direito qlie algum terceiro tenha adquirido 
por titulo justos. Esta doutrina influiu notavelmente na votação de impor- 
tantes modificaç6es ulteriores, que ? comrnissiio julgou necessario introduzir 
em algumas decisões j 4  tomadas. E assim que, em sessão de 25 de janeiro 
de 1864 (Actas cit., pag. 429), entrando novamente em discussão a proposta 
alterada do sr. Herculano para se completar o estudo d'esta materia (Adas 
cit., pag. 428), se resolveu que ficassem detciminadas a s  cmrentea de wo 
comum pelo modo seguinte: nAs correntes iião navegaveis nem fluctuaueie, 
que não constituem propriedade particular, são de uso comaium». Esta re- 
soluç80, que não foi depois alterada, esclarece muito o espirito do iutcrprete 
na intelligencia do art. 381." n.O 2.O do actual codigo civil. Em scssão de 27 
de janeiro de 1864 (Actas cit., pagg. 431 in fin. e 432) a coirrmis~ilo encar- 
regou os srs. visconde de Seabra e JosB Julio de fazerem uma recomposi@o 
d'esta materia-Daa: uguaa, tendo em vista o projecto c o que foi appro- 
vado da proposta do sr. Herculano, para sobre esse trabalho asaentar o 
estudo da commissão. Em acssZo de 1 de abril do mesmo anno (Actue cit., 



sus s~c~Ão  r 
Das aguas publicas, e particularmente das aguas navegaveis e fluctuaveis 

Tralando das diversas categorias d'aguas em cada uma das 
quatro primeiras siib-secções d'esta secqáo, deu o codigo o pri- 
meiro logar, pela siia grai~dissima utilidade e porque niriguem e 
do uso d'ellas excluido, 3s corretites d'agua navega~eis c flu- 
ctuaveis, que sáo destinadas a servir antes de tudo os interesses 
da navegaçáo e da fluctna(ão, e depois as necessidades agi,icolas 
e industriaes, como regas de terrenos e movimento de ehtabele- 
cimentos fabris 

Como dissemos a proposito (10s artt. 379.O-382." 5 A categoria 
das coiistis pul~licas pcrlelicem tambem certas aguas, conio aguas 
salgxlas das costas, etc. (art. 380.O, n.O 2."; Dec. n.' 8 tle 4 de 
dezembro de 1892, art. 1 . O ,  n.O 1.O) e aguas de lagos e lagoas 
(art. 380.O, 1 i . O  3.O; Dec. cit., art. 1.O, n.O 2.'). Tambem 6 visivel 
a distincçáo, implicitamente admiltida, entre aguas publicas sal- 

pag. 466) O Sr. Jos6 Julio, apresentando o trabalho que tinha sido encnr- 
regado de organisar, conjunctamente com o Sr. visconde de Seabra, disse 
que este seu collega havia declarado que tudo o que respeita B clasrificação 
d'aguas o reservava para um desenvolvimento maior que  pretendi,^ dar ao 
8rt. 391.0 (correspondente ao art. 379.0 do cod. civ.), e que por isno o tra- 
balho de coordenação que haviam feito se limitou aos outros artigos da 
proposta do sr. Herculano e aos artt. 450.0-455.0 do prpjecto ( 1 1 )  codigo 
(correspondentes aos artt. 434.0-440 do actual cod. civ.). E por este n~otivo 
que, tendo a commissão até agora examinado a materia da clasjifica$%o 
das aguas conjunctamente com a materia da occupaç20 das mesmas. todavia 
no actual codigo civil apparecem as disposiç0es relativas a cada uma d'estas 
materias em titulos separados e differentes. 

5 1.0 I. de rer. divis.; L. 11, D. de divis. rer. et qiialit.; Championnière, 
D e  la propriélé des eaus courantes, du droit des ri ver ai?^^, et de lu valeur 
actuelle de8 concessions fdodales, Paris, 1846, cap. 111, n.O 27, pag. 46; Wodon, 
Le droit des eaux cit., tom. I, n.O 20, pag. 66; Laurent, obr. cit., tom. vn, 
praecipub Sr. dr. Assis, obr. cit., cap. I, n.O 1, pag. 23 e aeg. 

1 Dias Ferreira, segunda ediç60, pagg. 299, 301-302. 
a Yid. pag. 57 e seg. 
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gadas e aguas publicas doces (n.O".O e 3.O do art. 380.O e n.Og 1.O 

e 2.' do art. 1.' do cit. Dec.). 
O codigo, coinmenta Dias Ferreira 5 declarando publicas as 

correntes d'agua doce navegaveis ou fluctuaveis com os respe- 
ctivos Icitos (art. 380." n.OS 2.' c 3.'), destruiu o systema da 
lei íIc "1 de n~dio de 1843, que garantia i s  inunicipalidades o 
exclusivo das barcas de passagem nos terrnos do art. 1.O, a fixação 
das tarifas, a designação do local e os regulamentos do ser~iço,  
e apeilas permittia aos particulares passar em barcos proprios 
as suas tamilias e os seus gados, rcsalvarido as barcas possuidas 

)por  particulares, que as tivesseni haviclo por legitimo titulo one- 
roso, o11 por yualiluer outro, qiie Iegilimariieiile coristiluissc pro- 
priedade particular. lIc,je a lodos 6 licito estabelecer barcas nas 
cortentes navegaveis e fluctuaveis, i150 sb para passagem dos 
gados e pessoas de familia, mas paiva tutlo e qualquer serviço 
de utilidacle ou de recreio, porque cl'aquellas açuas todos podem 
aproveitar-se, conformando-se com os regularneritos adniinihtra- 
tivos. O codigo introduziu um spsteina incompativel com o da 
referida lei, diante do qual Iião de caliir ate os contractos feitos 
e as decisões profer<idas na vigençia da lei aiiterior, qualquer que 
fôsse o tempo cle posse. e ainda que os barcos Gsseiii iiiiinici- 
paes ou do estado. ~e rdade  que jh se julgou que as disposições 
da lei nova 1130 cluebrain os coritractos eiitre as camaras riiuni- 
cipaes e os particulares celebrados nos ternios da referida lei9. 
Porem clesde que não são suscepliveis de apiaupi~iação as aguas, 
e que das aguas navegaveis e fluctuavcis todos podem aprovei- 
tar-se com a corttli~ão uiiica de se conformarem com os regula- 
mentos admiitistrativos a fim de se çunciliarerri os interesses da 
navegac;ão e da fluctuação com os da agricultura e da iudustria, 
náo se curnl)i,elieude como hão de ser mantidos os contractos re- 

Dias Ferrcira, segunda ediçao, pagg. 301-303. 
2 Accord8o do St~prorio TriCulial de  Justica de 17 do abril de 1891; BO- 

letim dos Tribl(truea, an. YI, i1.O 246, pag. 436. 
13 
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conhecidos na vigencia da lei anterior, e como o concessionario, 
privado do exclusivo dos rendimentos de passagem, ha de pagar 
os encargos da concess2o. O codigo, em materia d'aguas, apenas 
nos casos dos artt. 380.' $ 4.' e 438.O respeito11 os direitos adqui- 
ridos com relação ao passado. 

Art. 631.0 É permittido a todos usar de quaesquer agiias 
publicas, conformando-se com os regulamentos adrniriis- 
trativos. 

$ 1.0 Se as ditas aguas forem navegaveis ou fluctuaveis, 
este uso deve scr exercido sem prejuizo dos interesses da 
navegação ou fluctuacão. 

5 2.0 Os conflictos, que se levantareni entre os inte- 
resses geraes da navegayáo, ou da tli~ctuacáo, e os inte- 
resses da agricultura ou da industria, bcráo resolvidos 
administrativarnerite. 

Art. 432.0 Se o uso, que se prctendcr fazer das a s a s  
publicas, navcgaveis ou fluctuaveis, depender de obra ou 
construcyão permanente, não poderá esta ser 11:ita sem 
prévia licença da aiicloridade administrativa corlipetente. 

Art. 433.0 Quando, para se tornar effectivo o direito de 
occupação, fôr necessario fazer obras perrrianentcs, se o 
uso d'estas vier a ser depois abandonado por mais de 
cinco annos, prescreverá tal direito em beneficio de quem 
fizer obras analogas, incompativeis com aquellas 1. 

E permittido a todos usar de quaesquer aguas publicas, con- 
formando-se com os regulamentos administrativos (art. 4 3 ~ 1 . ~ ) .  
Se as mencionadas aguas fôrem na~egaveis ou fluctuaveis, seme- 
lhante uso deve ser exercido sem prejuizo dos interesses da na- 
vegação ou fluctnação ($ 1 . O  do art. 431.O). 

Comparando o art. 436.' com o seu § 1.' vê-se que a oecupaçãc 
das aguas publicas 6 diversamente regulada, conforme são salgadas 

1 Cocl. de Napol., artt. 538.O, 640.O; -A.-Proj., art. 576.0;-Cod. I td .  
art. 427.0; - Cod. Heep., artt. 339.", 343.0, 344.0, 407.0, 409.0-411.0; - 4206.. 
das D. Sicil., art. 463.0-465.0;-Cod. Austr., artt. 287.0,385.0;-Cod. Parm- 

i art. 397."; -Cod. da Sard., art. 410.0-424.0;-Cod. Estens., artt. 430.0,630.-- 
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ou correntes d'agua doce navegaveis ou fluctuaveis, applicando-se 
4 primeira Iiypothese a generalidade do art. 431." e a segunda 
a especialidade do $ 1 . O  d'esse mesmo artigo, que manda acco- 
madar o uso das aguas doces navegaveis ou fluctuaveis aos in- 
tercsses da navegação e iluctuação. 

D'esta doutrina podem deduzir-se os seguintes corollarios: 
.I) O codigo procura principalmente restringir o direito de apro- 

priaçáo de cerlas aguas publicas, n fini de n3o serem prejudicados 
os interesses commerciaes resultarites da navegação e fluctuação; 
a doutrina coiitriiria sacrificaria o maior ao menor interesse, o 
interesse geral ao particular ; 

2) O uso das aguas publicas dbces, navegaveis ou fluclu;iveis, 
é transitorio, condicional, e modelado pelos interesses gcraes; 
ao estado compete formular as leis e os regulamentos necessarios 
para harmonizar o uso particular d'essas aguus com as exige~icias 
do interesse geral; a concessão coiitiriua sempre subordinada ao 
interesse geral, por cuja defeza pugna constantemente o estado; 
coiiseqiientemente todas as concessões feitas aos proprietarios 
são revogaveis '; 

3) Os proprietarios dos predios marginaes não podem intentar 
acção possessoria contra o estado, quando proliibe o uso de certas 
aguas publicas; na verdade as acções possessorias podem apenas 
ser intentadas por quem possuir por titulo certo e incondicional; 
e o uso das aguas publicas 6 condicional, revogavel pelo estado, 
consoante a exigencia dos interesses geraes; 

4) Este uso das agix;rs publicas, por mais diuturno que seja, 
não fundamenta a prescripq30; rios termos do art. 474.O, '$ 1 . O ,  
os actos facultativos ou de niera tolerancia não constituem posse; 
ora o esercicio do direito mencioiiudo 6 uma tolerancia do estado, 
que terrriiiln apenas seja cassada a licen~a respectiva. 

Deduz-se esla mesrna doutrina do art. 43 1 .O, '$ 1.'; se as aguas 
publicas fôrem navegaveis ou fluctuaveis, o seu uso deve ser 

1 Laurent, obr. cit., tom. vrr, n.O 265, png. 3Ot). . 



exercido sem prejuizo dos interesses da navegação ou fluctuação; 
logo, o direito exercido sobre essas aguas tei-mina com o simples 
prejuizo dos interesses da navegaçso o11 flucluação; a posse do 
direito a estas aguas náo fundamenta, pois, a prescripçao i ;  

5) Os proprietarios dos predios marginaes não podem lamen- 
tar-se por serem perturbados na preieiidicla posse, quaiido o 
estado manda proceder a certas obras nas correntes navegaveis 
ou fluctuaveis por utilidade geral: k o seu direito e o seu dever. 
Deve mesmo dizer-se que, determinando prejuizo aos proprietarios 
dos pi'edios marginaes, náo lesa o seu direito; como dissemos, o 
uso d'estas aguas e condicional 

1 E esta a doutrina geraliiieute adruittida. Diouisotti (Delle  servilti deUe 
acyce secondo i1 codice ciuile Ttaliano, Torino, 1873, n.037, png. 28) exprime-se 
cl'este modo: as aguas publicas, não podendo constituir objecto de proprie- 
dade particular, nOo podem adquirir-se por prescripy20, nem portanto dar 
logar 4s acqões possessorias. Mas, cessando o clcstiiio publico, os actos dos 
particulares começam a valer, como se fossem exercidos sobre quaesquer 
outros bens siisceptiveis de posse. 

O accordiio do Supremo I'ribu~ial de Justiça, de 20 de fevereiro de 1866 
( D i a r i o  n.O 64) adinitte a mesma doutrina, attendendo a que os rios nave- 
gaveis e fluctuaveis pertencem ao dominio publico, cujos direitos 880 im- 
pfescriptiveis, e não podem constituir propriedade particular de pessoa ou 
corporação alguma; attendendo a que nos rios riavegavcis não pódc adqui- 
rir-se posse por qualquer tempo que seja, nem essa i. manutenivel por ser 
cousa ~ubl ica ,  como j& era prohibido pelo Alvará de 26 de novembro de 
1774, ctc. 

As aguas publicas, itrc<luzivcis coino são a propriedade particular, e des- 
tinadas ao goso e fruiçzo de todos, nao podem ser objecto de servidão, nem 
de qualquer outro direito ii~dividual, que não seja legitimamente concedido 
(sr. dr. Assis, obr. cit., pag. 29). 

No interessc da navegação e da fluctuag20, a todo o tempo podem sa 
destruidos, ecrn indcniui~ny:lo, :i custa do proprietario, os açudes ou outra. 
conutrocqòes, quer nai ng~~;~s in te r io rcs  do paiz, quer nas costas do mar. 
quando se tornarem prejudiciaes, porque em aguas publicaa com prejuizo 
da navegação ou fluctuagBo n8o lia prescripç50 (Dias Ferreira, obr. c i t  
s e g u ~ i d a  ediçüo, pag. 299). 

Z Laurent, obr. cit., ibid. 
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Os conflictos, que se levantarem entre os interesses geraes da 
navegaçáo ou da íluctuação, e os interesses da agricultura o11 da 
industria, seráo resolvidos adniiriistrativamente (5  2 . O  do art. 43 1.O). 

As questões entre os interesses agrarios ou industriaes, e os in- 
teresses da navegação ou fliictuação, ou por ser prejudicada com 
o aproveitamento das agiias a passagem dos barcos e dos objcctos 
íliicluaiites, ou por outro qualquer motivo, corno represenlani liti- 
gios entre interesses geraes e inleresses particulares, são da com- 
petericia da admiiiistraçáo graciosa, e Iioje resolvidas pelas cir- 
cumscripções hydraulicas, a qiiem perteiicenr todas as attribuições 
que as leis administrali\las conferiam aos agentes da administração 
em materia d'aguas (Dec. n.O 8 de I de dezetribro de 1892, art. 
45.O) '. 

Por isso sem licença do director da circurnscripyão Iiydraulica 
é proliibido triinsportar madeiras soltas nos lagos, rios, caiiaes, 
vallas. esteiros e mais correntes d'agiia iiavega~eis ou íluctuaveis, 
e occupar, iio transporte por fluctiiação de madeiras soltas ou 
em jangadas, coinplclameiite toda a largiira da via navcçavel ou 
fluctuavel de fbrma a iniliedir a passaçcrri de embarcações ou 
d'oulros corpos flactuaiites (regul. de I9  de dezembro de ,1892, 
artt. 353.'-354.') '. 

1 Decreto n.O 8 de 1 de dezembro de 1892. 
Art. 45.0 Os directores das circumecripções hydraulicas têm por attri- 

buiqi,ca : 
1.0 As que pelo codigo administrativo competem aos diversos agentes da 

administração para os effeitos do melhoramento, conservação e policia dos 
lagos, lagoas, vallas, canaes, esteiros. rios e mais correntes d'agua de uso 
publico ou commum, suas margens, alreos ou leitos, na conformidade dos 
preceitos dos artt. 380.O e 381.0, e mais disposições do codigo civil, d'este 
decreto e do regulamento respectivo. 

(CollecçrLo oficial cit., pag. 983). 
Re~q71lamento de 19 de rlezernt-ro de 1892. 

Art. 353.0 E prohibido, nos l a p a ,  rios, canaes, vallas, esteiros e mais 
correntes d'agua navegaveis ou fluctuavcis, transportar madeiras soltas, 
sem licença dos engenheiros directores das circumscripções liydraulicas, 



Se o uso, que se pretende fazer das aguas publicas, nave- 
gaveis ou fluctuaveis, depender de obra ou construcção permai 
nente, não podera esta ser feita sem previa licença da auctoridade 
administrativa competente (art. 432.'). Convém attender 1 regula- 
mentação do art. 432.O pelo Decreto de 1 de dezembro tle 1892 
e regulamento de 10 do mesmo mez e anno '. 

sob pena do pagamento da multa dc 'ii.c, iiiil róis a nove mil rGs, alSm da 
indemnisaç80 dos damnos causados. 

§ 1.0 As licenças a que se refere r - t c ~  :irtipo não serlo concedidas, sein 
que o pretendente declare no rcqueriincnto que se responsabiliza por sua 
pessoa e bens, pelo pagamento integral dos damnos o11 prejuizos que causar 
ao leito, margens e obras existentes, tanto publicas como partieiilares. Este 
requerimento ficar4 archivado na secretaria da  direcgão por onde sc solicite 
aquella licenya. 

8 2.O A multa designada n'este artigo ser& applicada aos que ndo ciim- 
prirem a s  condições, com que a licenya foi concedida. 

Art. 354.0 k prohibido, no transporte por fluctuação de madciras soltas 
ou em jangadas, occupar completamcntc toda a largura da via navegavel 
ou fluctuavel, de fórma a impedir a passagem de embarcações ou outros 
corpos fluctuantes, sob pena do pagamento da multa de cinco mil r&. 

(Colleeção cit., pagg. 1222 e 1223). 
1 Decreto de I de dezembro de 1892. 
Art. 22." Todas as  pessoas em geral, c c7specinlmente os propiietarios 

marginacs dos pantanos, lagos, Iagôas, cstciros, vallas, canaes, rios ou 
quaesquer correntes d'agua, navegavcis ou fluctuaveis, ou de uso comnium, 
&o obrigados, na conforniidade das disposições do codigo civil, nos artt. 
380.0, 381.O, 441.O e 442.0 e respectivos paragraphos, a cumprir os preceitos 
d'este decreto e do regulamento que d'elle faz parte, sobre a regularização, 
conservaçZo, desobstrucgb c limpeza das respectivas margens, alveos ou 
leitos. 

8 uriico. Todas as obras que fôrem feitas com prejuizo da conservaçiio, 
regularização e regimen dos rios, lagos, lagoas, pantanos e mais correntes 
d'agua ou com prejuizo de terceiros; as que forem feitas sem licença, quando 
esta deva ser perdida, ou que o forem por modo differente das condiç0ee 
com que aquella liceiiya foi coiicr~clitla, sergo desmanchadas por conta e i 
custa dos coiltraventores, ao6 quaes pelas direcç3es das circum~cripç0es 
hydraiilicas será feita n intimaçio legal para a. dcmoliç30, marcando-se-lhe 
um prazo para a sua execug80. Se findo esse pr:lzo a intima920 não fôr 
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Ainda se respeita aos doiios dos predios e terrenos separados 
do leito das aguas, tanto navegaveis ou fluctuaveis, como não na- 

cumprida e as obras desfeitas, ser80 essas obras mandadas desmanchar pelos 
directores das circumscripç2es hydraulicas, sem mais intimação nem pro- 
cesso, e as despezas feitas com tacs demolições serão cobradas dos contra- 
ventores pelo processo de cobrança das dividas A fazciida nacional. 

Art. 23.0 Fica tambem sujeito As prescripções d'esta lei e do regulamento 
que d'clla faz parte, sem prejuizo dos direitos garantidos pelo codigo civil 
e na coiiformidade dos artt. 380.9 e 581.0 do mesmo codigo: 

$j 1.0 O USO e aproveitameiito das aguas dos lagos, lagoas, esteiros, vallas, 
canaes, rios ou correntes, quer navegaveis ou fluctunveis, quer de uso com- 
mum, para a navegação ou fluctuação, para a irrigayao ou para fins agri- 
colas ou industriaes. 

8 2.0 O uso da caça e da pesca n'aquellas aguas, nos seus alveos ou leitos, 
e nos terrenos inundados das bacias hydraulicas, e a conservação e me- 
ihoramentos dos campos, caminhos, mattas e terrenos arborizados que n'ellea 
existam. 

Art. 27.0 I? o governo auctorizado, pelo ministerio das obras publicas, 
comrnercio e iridustria sob informação dos engenheiros directores das cir- 
cumscripç0es hydraulicas, e ouvido o conscllio superior de obras pui>licas 
e minas, a pcrmittir que os proprietarios msrginaes de pantanos, iagos, 
lagoas, esteiros, rios e sciis afluentes, canaes e vallas, de clue trata o n.O 1 . O  

do art. 7.O e que assim o requererem, construam em frente dos mesmos 
predios os tapumes necessarios para a conservação d'clles, ou outras obras 
para o desenvolvimento da agricultura, apropriando-se dos terreiios ou 
areiaes que em frente dos mesmos predios tenham de ser conquistaiios As 
mencionadas aguas pelas obras projectadas para o seu melhoramento, uma 
vez que se conformein e cumpram os planos superiormente approvados, e 
que executem as obras sob a fiscalizaqão e segundo as instrucçGes da 
direcção da respectiva circumscripç80 hydraulica, e que deixem para 
margem a faxa de terreno que fôr demarcada, em vista do n.O 5.0 do mesmo 
ast. 6.0 

5 unico. A falta de cumprimento das condições acima designadas importa 
a annullação da concessão, tomando o estado novamente posse dos terrenos 
e das obras feitas sem mais formalidades, e sem que os interessados possam 
oppôr-se nem exigir indemnização alguma. 

Art. 41.0 -4s secçoes do serviço externo compete, debaixo das ordens do 
diector da  respectiva circumscripção hydraulica, na conformidade das leis 
respectivas : 

8 1.0 A execu~ão dos estudos, projectos e obras para a construcgXo, mc- 



vegaveis nem fluetuaveis, pelas margens demarcadas na confor- 
midade do Decreto de 1 de dezembro de 1892 e do regulamento 

lhoramento e conservaçgo dos portos, estuarios e rios n a ~ e g a ~ e i s  e flu- 
ctuaveis, com a sua administraçzo; 

2.0 A execuçgo dos estudos, projectos e obras de construcç8o, nielhora- 
mento e conservação dos canaes de navegaçâo maritima c flii~i:iI, com a 
sua administração ; 
3.0 O serviço de exploração dos portos de mar, rios nave,c:ivci; e flu- 

ctuaveis, e canaes maritimos e interiores; c a organiz:içgo da.- t:i .ifiis do 
transporto e dos direitos a perceber; 

4.0 A execuçzo dos ostiidos, projectos c obras, e quacsquer tra1::iil os dcs- 
tinados a nielhorar o regiineii dos lagos, lag6:ts, canaes, vallab, c:..ciros c 
correntes d'agua interiores; a prot,eger os campos niarçiiiacs; ao cleaseca- 
mento dos pantaiios, e As irrigaqUes; 

5.0 A policia e conservaç80 dos cursos d'agua tanto navepvei ;  e flu- 
ctuaveis, corno de uso commum, das suas margens, alveos ou leito:,, e das 
obras n'ellcs executadas, ou nos campos marginaes iniiuda\-ci - ; 

6.0 A informação sobre todas as pretens8es e processos de liccii,; 15, e as 
diligencias necessarias para o esclarecimento d'cstes c d'oiitio~ a';: iiiiil~tos 
do serviço a cargo da circ~imscripção liydraulica respectiva; 
7.0 Todos os mais serviços que pelo director fôrein ordenados. 
(Collecção cit., pagg. 980-983). 
Regulamento de  19 de dezembro de 1892. 
Art. 206.O Os donos dos predios e terrenos que fòrem separados (10 leito 

das aguas, tanto navegaveis ou fluctuaveis, como não naveçaveis iiciii flu- 
ctiiavcis, pelas margens marcadas na conformidade dos artt. 1.O e 8." d'este 
regulamento, e do art. 4.0 do decreto n." 8, de 1 dezembro de 1892, e que 
anteriormente a essa demarcaqzo tinham direito ao uso das aguas rcferidas, 
continuarão a poder usar d'essas aguas em beneficio d'aqiicllcs pro?ios, niio 
podendo, porém, executar obras novas, nem altcrar a quantidade dl:igiia. a 
empregar, sem nova concessão. 

Art. 207.0 O individuo, associa$o, empresa ou corporaqiio que pretender 
derivar aguas dos lagos, lagoas, esteiros, vallae, canaes c mais correntes 
d'agua nnvcxg:lveis ou fluctiiavcis, e ntilizal-as, com fim de int~resse parti- 
cular ou colleçtivo, para a irrigaçgo, forqa motriz, abasteciincnto, oii qiial- 
quer outro firn, não o poderá fazer sem qiie obtenha a licenpa peio iriiiiis- 
terio das obras publicas, commercio e iiidustria, precedendo infori:i:ii:ao (111 
director da respectiva circuinscripção Iiydraulica, e corisulta do coi i~ol l i~ 
superior de obras publicas e miuaa. 

8 1.0 O requerirnurito pnra a concesgãlo ser& acompanliado da pl:~nta, em 
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de 10 do mesmo mez e atino, o direito que anteriormente a essa 
demarcaçáo tinham ao uso das aguas; mas ja se lhes não per- 

triplicado, da parte do curso d ' a p a  a montante e jiisante do ponto onde deva 
fazer-se a derivação, e das mais plantas, perfis, desenhos e esclarecimentos 
necessarios para sc poder :~v:~liar todas as circumstancias da pretcns30. 

3 2 . O  Sobre esst3 requerimento scrb rriaiidado pelo ministerio das obras 
publicas, coinmerçio e iridusitria, perantc o governador civil do districto ou 
districtos onde tivcr de existir a derivação, ou perante o respectivo admi- 
nistrndor do concelho, se f$r s6 um concelho o percorrido pela derivação, 
abrir iim inquerito publico por tempo nunca inferior a vinte dias, chamando 
todos os interessados a examinar a pretensão e a envi:ir durante o referido 
prazo, por oscripto, ao funccionario que presidir ao iiiclurrito, as reclama- 
çoes que tiverem por conveniente, as quaes serão appensas ao proces3o. 

$ 3.0 Todo este processo ser& enviado ao ministerio das obras publicas, 
commercio e iiidustria, que, nos termos d'este artigo, resolverá como for de 
justiça. 

8 4.0 Ae plantas e deseiihos deverão conter a designação do districto, 
concelho, freguezia e logar onde se tem dc fazer a derivação, e ser datadas 
e assigiiadas pelo prctcndeiitc e devidamente selladas em um dos exem- 
plares. 

Art. 208.0 Scrb permittido, coin auctorizaç80 do ministro das obras pu- 
blicrls, comiiicrcio c indiistria, tentlo prc~ccdido informação do director da 
rcsprctira circumscripção Iiydraulica, o aproveitamento, para fins iudiis- 
trines o11 dr  irrigação, das aguas ou qu6das prodiiziclas por obras cxccutadas 
pelo estado nos leitos ou margens dos cursos d'agua navegareis ou fluctua- 
veis, pagando os que usarem das aguas ou qii6cl:is a cliiantia corrcspondente 
ao beneficio que receberem, calculada auiigavelinentc, ou por peritos em 
~ i s t o r i a  adniinistrntiva. Um dos peritos ser& nomeado pelos interessados, 
odtro pelo administrador do concelho onde estiver situada a obra, e o ter- 
ceiro, de desempate, pelo director da circuinscripçiio hydraulica, lavrando-se 
d'esta vistoria o rrspeetiro auto. 

3 1.' Ao concessionario pertencer& a conservação e manobra das adiifas 
e portas de descarga, e o pagamento da parte das dc~pc~zas de conservação 
da obra, na quota correspondente ao interesse que tiver, sendo, porém, as 
reparaç4es scmprc feitas pelo estado. 

§ 2.0 Estas concessGes serão sempre temporarias e poderão revogar-se, 
o iritcrcsse da navegação ou fluctuaçâo assim o exigir, ou o governo 

o entender por conveniente. 
5 3.0 Não 6 devida iiidornnização alguma ao concessionario, quando pelos 
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mitte executar obras novas, nem empregar maior quantidade 
d'agua sem nova coiicessão (cit. regul., art. 206.O). 

serviços da navegqão ou fluctuação, ou por caso de força maior, aquelle 
ficar privado da concessfo, ou n to  pod6r empregar a quantidade d'agua 
que lhe foi concedida. 

Art. 209.0 Em todas as  concessões para a utilizaçilo d'aguas dos lagos, 
Iagijas, rios, canaes, vallas, esteiros e mais correntes d'agua navegaveis ou 
fluctuaveis, será claramente designada a natureza d'essa utilização e o 
volume das aguas concedido; e, sendo cllas destinadas B irrigaçgo, qual a 
hrea e situaçzo do terreno que tem de ser regado. 

$ unico. Se, em licenças ou concessões anteriores a este regulamento, a 
quantidade d'ngiin nHo tiver qido fixada, entender-se-ha que foi concedida 
a nccessaria para o firii dcrlar:~do, e que a sobeja ficou disponivel. 

Art. 210." As conc~hsücs para a utilização das aguas, de que tratam os 
artt. 205.0, 207.0 e 209.0, conterão a dcclaração expressa de que são fcitae 
sem prcjuizo dos direitos rlr terceiro, e dos direitos particulares legitima+ 
mente adquiridos; e sempre assim se entenderá, ainda que taes concessões 
n&o contenham essa declaração. 

Art. 211.0 As conccssões serão sempre por prazo limitado, e a sua duração, 
que variar8 segundo as circumstancias, será sempre expressamente decla- 
rada, assim como o destino que terfo as obras e aguas, depois de findo o 
prazo da concess80. 

Art. 212.0 As aguas destinadas a um fim não poderão ser applicadas a 
outro diverso sem novo requerimento e processo, como se se tratasse do 
nova concessão, sob pena do pagamento da multa de dois mil rciis a cin- 
coeiita mil rcis. 

$ unico. Repetindo-se a transgressão da obrigaçilo a que se rofere este 
artigo, será cassada a licença por tempo d'um anno. 

Art. 216.0 Nos lagos e cursos d'agua navegaveia ou fluctuaveis, os res- 
pectivos proprietarios mmginaes poderão extrahir e empregar por meio de 
bombas, ou de qualquer oiitro apparelho de motor animal ou mechanico, a 
agua necessaria para a irrigayão e uso dos seus predios, com l i c t ~ ~ ç a  con- 
cedida pelo director da respectiva circumscripção hydraulica, cjuando a 
collocaçh d'aquclles apparelhos não dependa de execução de obra que al- 
tere o statu quo das margens ou leito. 

§ 1.0 Se, porEm, para a clevaç2o da aqua, houver de recorrer-se 4 cons- 
truclão dc obras que rnodifiquem a margem ou leito, ser& preciso licença 
@o governo pela fórma indicada n'este regulam<mto. 

8 2.0 Na falta das licengas a que se refere este artigo e o paragrapho 
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Nas licenças para obras nas costas e nos portos de mar, nos 
leitos ou rnargens das lagôas, lagos, esteiros, vallas, canaes, rios 

anterior, o contraventor iiicorrer4 na  multa de dois mil rBis a vinte mil 
rbis, c das designadas nos ai-tt. 264.O, 279." e 280.0 

Art. 217.0 Em todos os lagos, lagôas, rios, vallas, canaes e mais correntes 
d'agua navegaveis ou fluctuaveis, o local para a maceraçiio dos linhos a 
outras plantas tcxtis será, a pedido dos interessados, marcado e fiscalizado 
pelos mestres, guardas, ou outros agentes da circumscripção hydraulica, 
de sorte quc não cause prejuizo h navcgaqão ou fluctuqiio, nem ao regimen 
e curso das aguas, nem A salubridade publica. 

$ 1 . O  Seriio escolhidos, sempre que fôr possivel, para aquelle fim, os lo- 
gares onde as aguas apresentem remanso, e o leito tenha maior largura, 
preferindo-se a execng80 de pequenas derivagbes, sempre que isso seja exe- 
quivel. 

$ 2.0 Tirados aquelles objectos, depois de macerados, do local onde es- 
tiverem depositados, serão pelos donos d'elles cheias todas as cavidades, e 
arrancados e removidos todos os ramos, estacas e quaescjucr outros objectos, 
que provisoriaincnte tenham sido collocados para evitar a dispersão dos 
linhos oii plantas immergidaa. 

8 3.0 Os qiic transgredirem as disposis0es d'cste artigo e seus para- 
graphos serão condemnadov ao pagamento da multa de mil r6is a cinco mil 
r&@, e mais penalidades meiicionadas, e pela fórma prescripta nos artt. 279.O 
e 280.0 

Art. 220.0 A installação de machinas fluctuantcs, accionadas pela propria 
corrente nos cursos d'agiia navegaveis ou fluctuaveis, quer essas machinas 
operem directamente, quer transmittam o movimento :L apparelhos fixos em 
terra, só póde ser fcita com licença do governo, pelo ministerio das obras 
publicas, cominercio c industria, preccdcndo informagiio do director da res- 
pectiva circutnscripção hydraulica e consulta do conselho superior de obras 
publicas e minas, sob pena dos contraventores pagarem a multa de cinco 
mil reis a cincoenta mil r&, e ficarem sujeitos As outras penalidades des- 
criptas nos artt. 264.0, 279.0 e 280.O 

8 1.0 O requerimento para a licença, além dos documentos indicados nos 
$8 1.0 e 4.0 do art. 207.0, dcverh ser instruido com outros que provcm: 

1.0 Serem os pretendentes donos dos predios em que as atracaçòes devem 
e&ctuar-se, ou tcrcin 1irc~ric;a do respectivo dono; 

2.0 Não oppôr a installaçiio obstaculos ti navegação ou fluctuação. 
8 2.0 Os pretendentes responsabilizar-se-h20 por um termo, com fiador 

idoneo, pelo pagamento das iildemuiza~i>es que a installa$o causar ao$ 
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e mais correntes d'agua navegaveis on fluctuaveis, quer em be- 
neficio da agricultura, quer em beneficio da industria, ha de con- 

proprietarios dc ainbas as margens, e aos donos dos estabelecimentos in- 
diistriaes quc haja a jusante. 

5 3.0 Antes de conceder a licença, O governo mandar4 ouvir sobre a pre- 
tensão os dotios dos estabelecimentos indiistriaes, que lhe fiquem immedia- 
monte a jusante. 

5 4 Quando O concessionario não Iioiivcr satisfeito os prejuizos a que 
ee refere o 5 2.0 d'este artigo ou a installayão causar obstaculo A navegação 
ou fluctuaç50 a licença dever& ser cassada, sem direito a indemnizago 
dguma. 

Art. 229.0 Nas agiias e correntes, não navegaveis nem fliictuavcis, a ma- 
ceraçiio dos linhos e in:~is plantas textis ser4 feita nos logares onde não 
caiise prejuixo ao regiiiicii e curso das aguas, aos predios vizinhos, c B salu- 
bridade piiblica. 

$ uiiico. Na execução d'esse serviço serão seguidas as disposições men- 
cionadas nos §$ 1.O e 2.O do art. 217.O, e os transgressorcs ficam sujeitos As 
penas prescriptas no 5 3.0 do mesmo artigo. 

Art. 232.0 I? applicavel Qa aguas das correntes, niio navegavcis riem flu- 
ctuaveis, a doutrina do art. 212.0 e seu paragrapho. 

Art. 261.0 Não é permittido egualmentc, sem licença : 
1.0 As plantaç3es ou execução de quaesquer obras, quer permanentes, 

quer temporarias, nas margens, leitos ou alveos das lagôas, rios, vallas, 
qanaes e mais cwrentes d'agua navegaveis ou fluetuxveis, ou nos seus co- 
moros, motas, vallados, diques, e nos campos marginaes inundados babitual- 
mente pelas aguas, quer ordiriarias, qucr de cheias; e as plantaçòes e edi- 
ficaçõcs para Bquem da litilia que nos terrenos junto aos leitos limita o 
domiiiio do estado. 

Art. 262.0 Todas as liccugas para obras nas margens e leitos 610s rios, 
lagos, lagoas, vallas ou quaesquer outras correntes d'ngua, oii p:iia uso das 
agiias respectivas, serdo sempre concedidas com a declaração expressa de 
que, o são sem prqjuizo dos direitos de terceiro, a quem fica portanto livre 
a faciildade de interpor judicialmente as  acçi>es competentes para fazer 
valer os scus direitos. 

5 unico. Nos diploinas das licenças serão claramente prescriptas as con- 
dições especiacs coin quc f6reni concedidas, assim como o prazo durante o 
qual vigoram, e aquelle em que as  obras devem ficar concluidas. Este ul- 
timo prazo poder8 ser prorogado, por motivos attendiveis. 

Art. 263.0 Todas as  licenças para quaesquer obras nas costas e nos portos 
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signar-se expressamente a condição de se inutilizarem ou modi- 
ficarem sem intlemnização, quando assim o reclamar qualquer 

de mar, nos leitos ou margcns das lagôas, lagos, esteiros, vallas, car aes, 
rios e mais correntes d'agua navegaveis ou fluctuaveis, ser20 sempre con- 
cedidas com a expressa condição de que, se para o beneficio ou uielliora- 
mento publico, ou da iiavegaqão e fluctuação, fôr necessario desfazer, inu- 
t i l i z ~ r  ou modificar as  obras a que sc refere a concess20, o respectivo 
concessionario não ter8 direito a indemnização algunia. 

Art. 267.0 As licenças aos particulares, ou como taes considerados, para 
a cxecução de obras permanentes nas costas do mar, bahias, enseadas e 
interior dos portos, e rios alveos ou leitos dos lagos, lagôas, rios, vallas e 
mais correntes d'agua navegaveis ou fluctuaveis, ou nas suas In:ligt.iie, co- 
moros, motas, vallados, diques e campos marginaes inundados habitualniente 
pelas agutrs, quer ordinarias, quer cheias, serão sómente concedidas pelo 
governo, pelo ministerio das obras publicas, commercio e industria, prece- 
dendo informaçao do director da circumscripção hydraulica respectiva. 

9 1 . O  Os requerimentos para a concessão dc taes licenças ser20 acompa- 
nhados da plauta parcellar, em triplicado, em escala nunca menor de 1 para 
1:000, cio loca1 onde se pretende executar a obra, com todos os detalhes 
convenientes; e dos alçados, perfis e córtes necessarios para fazer coniicccr 
e apreciar a referida obra. Estas plantas deverão comprehender urna parte 
do curso d'agua a montante e jusante do local da obra, para se fazer ideia 
do effeito da construcçTio; e deverão conter tambem a designação do dis- 
tricto, concelho, freguezia e logar a que a obra pertence; sendo datedas e 
assignadas pelo requerente, e selladas devidamente em uin dos cxem~~lares. 
Um d'estes exemplares ficar4 no archivo da direcçiio da circiiinscripção 
hydraulica junto ao processo, e os dois outros, um dos quaes sellado, acom- 
p:rnharão a remessa do requerimento para o ministerio. 

8 2.0 As pretensões para as obras a que se refere o art. 260.0, seriio sempre 
informadas pelo chefe do departamento maritimo onde fôr situada a locali- 
dade a que sc refere a pretensão, em confoinidade com O $ 1.O do art. 6.. 
do Decreto de 1 dc dezeinbro de 1887. 

Art. 268.0 As licenças para obras provisorias ou temporarias, para ap- 
plicação das aguas, como força motriz, 4 irrigaçiio ou 4 industria, tanto 
nos cursos d'agua navegaveis ou fluctuaveis, como nos não navegaveis nem 
flactuaveis, serão dadas pelos directores das circumscrip~ües hydraulicas, 
com informaçiio do rcspcctivo chefe de sec@o, mas nunca por mais d'um 
amo. 

$ nnico. No processo para a concessEo de taes licenças ser& dispensade 



beneficio ou melhoramento publico, ou da navegação e fluctuação; 
o prazo de diiração e o cla conclusáo das obras, que poder& ser 

a planta a que se refere o § 1 . O  do artigo anterior, quando se tratar de obras 
de pequena importancia e o director a julgar indispensavel. 

Art. 269." Serão tambem concedidas pelos directores das circum~cripç.i>es 
Iiydraulicas, dando immediatamente conliecimcnto ao ministerio das obras 
publicas, commercio e iiidustria, as liccnças para as obras urgentes desti- 
nadas 4 drfeza coritra a acção corrosiva das nguas, ou contra as inundações, 
taes como muros, pedrados, enrocamentos, estacarias com fachina, etc., nas 
1ng6asl rios, vallas, canaes, esteiros e mais cursos d'agua navegaveis ou 
fluctuaveis. 

Art. 282." É absolutamente proliibido, sem prévia licença, lançar pedras, 
terras e quaesqucr outros objectos, fazer excavaçòes e extrahir pedras ou 
terras das margens e dos leitos ou alveos dos lagos, lagoas, vallah, rios, e 
correntes navegaveis ou fluctuaveis, ou não navegaveis nem fluctuaveis. 

8 1.0 Os que transgredirem a s  disposig8es d'este artigo iucorrein na multa 
de dous mil rbis a vinte mil reis, e seriio intimados pelos agentes das cir- 
cumscripçòes hydraulicas para procederem, em prazo determinado, 4 ex- 
tracção e remoção das pedras, terras e objectos lançados, e ao enchimento 
das excavações feitas. 

8 2.0 Se nilo fôr cumprida a intimagao pelo modo e no prazo niarcados, 
scrão as pedras, terras e materiaes extrahidos, e as  excavaç8es ch(>ias pelos 
agentes das circumscrip@es hydraulicas, procedendo-se de modo analogo , 
ao descripto no art. 280.0 e seus paragraphos. I 

Art. 284.0 Nos lagos, lagoas, rios, canaes, vallas e mais correntes d'agua 
navegaveis ou fluctuaveis, os proprietarios ou rendeiros dos predios confi- 
nantes s%o obrigados a cortar e aparar as arvores e plaiitas existentes nos 
seus prcdios, que embaracem ou prejudiquem o regimeu e curso das aguas, 
e a nnvegaç80 ou fluctnag2io; e a remover os obstaculos que tenham origem I 
nos mesmos prcdios e sejam nocivos bquelle fim, dentro do prazo e pelo 
modo que lhes fôr intimado pelos agentes das circumscripçGcs hy~lraulicas. 

% unico. Os que não cumprirem a intiniaçHo, incorrem na rnu1t.i. de dou6 
mil rEis a vinte mil rdis. 0 s  obstaculos serão removidos, e as arvores e 
plantas cortadas pelos agentes das circumscripç0es hydraulicas, 4 custa. dos 
donos ou rendeiros dos refelidos prcdios, procedendo-se de modo idcntici, 
ao prescripto no art. 280.O e seus paragraphos. 

Art. 285.0 Quando o obstaeulo nHo tiver origem nos predios miar,' ~ inaee .  
I 

e fòr devido a accidente ou 4 acção natural das aguas ou correrites nave- 1 

gaveis ou fluctuaveis, se tiver dono, ser4 este obrigado a fazer a r6 moy2o ou 
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prorogado; a natureza de utilização e o respectivo voinme, e a 
area do terreno, quando destinadas ;i irrigação, reputando-se 
fixada na necessaria a concedida anteriormente quando nos res- 
pectivos diplomas não tiver sido marcada a quantidade (regul. de 
69 de dezembro de 1898, artt. 207.O, 200.n-242.0, 263.' e "Lo7.O); 
e, quer sejam navegaveis oii fliictuaveis, quer de uso commum as 
aguas, ha de declarar-se no titulo de licença a resalva dos direitos 
de terceiro, que semprc se entende mesmo na falta de declaração, 
ficando livre a cada um a faculdade de iristailrar jiidicialmer~le 
as acçóes competentes para fazer valer os seus direitos, bem como 
o destino das obras e das aguas depois de firido o praso da con- 
cessão, pois as destinadas a um fim não poderão ser applicadas 
a outro sem novo requerimento e processo (cit. regul., arlt. 232.O, 
2rn.O). 

Compete ao governo conceder estas licenças, bem como aucto- 
rizar nas correntes navegaveis o11 fluctuaveis o aproveitamento, 
para fins industriaes ou de irrigaçáo, das aguas ou quedas pro- 
diizidas por obras executadas pelo eslndo rios leitos ou margens, 
~iiediarite o preço corresponderite ao beneficio (regiil. de 19 de 
dezembro de 6899, art. 208.O); a installação demaçhinas lluctuantes 
(cit. regul., art. 220.O); as plaiitaçóes ou quaesquer obi.as, quer 
permanentes, quer temporarias, nas margens, leitos ou alveos, 
ou nos seus comoros, motas, vallados, diques, e nos campos mar- 
ginaes inundados habitualmente pelas aguas, quer ordinarias, quer 
de cheias (cit. regul., art. 266.O, R.' 1.O), e bem assim a cons- 
trucção, em frente dos mesmos predios, dos tapumes necessarios 

destruição do obstaciilo nos termos do artigo anterior e seu paragrapho; 
ae não tiver dono conhecido, ser& removido ou destruido pelos agentes e á 
custa das circurnscripç0es liydraulicas, pertencendo ás mesmas circumscri- 
pgõcs qualquer producto proveniente do referido obstaculo. 

8 unico. No caso em que não seja conhecido o dono do obstaculo, n inti- 
mação a que se refere o artigo anterior ser& feita por editaes e pelo prazo 
de quinze dias, exceptuando o caso da remogzo ser urgente. 

(CoZZecgüo cit., pagg 1209-1217). 
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para a conservafio d'elles, ou d'outras obras para o desenvolvi- 
mento da agricultura, e a apropriacão dos terrenos ou areaes, que 
em frente dos mesmos predios tenliarri de ser conquistados pelas 
obras projectadas para o seti melhoramento (Dec. de 1 de de- 
zembro de 1892, art. 27.O). 

São porbin da coriipetericia dos directoises das circumscripções 
l~ydraulicas (regul. de 19 de dezembro de 1892, artt. 268.O, 
269.') as licenças, quando respeitarem a obras urgentes para de- 
feza contra a acção corrosiva das aguas, ou contra as iiiuntlações, 
taes como muros, pedrados, erirocamentos, estacarias com f<ichina, 
etc., nas lagoas, rios, vallas, caiiaes,.esteiros e mais cursos d ' a p  
navegaveis ou fluctuaveis, ou para obras provisorias ou tempo- 
rarias, para applicação das aguas, como força motriz, á iri-içação 
ou a industria, tanto nos cursos d'agus riavegaveis ou fluctuaveis, 
como nos não navegateis nem fluctuaveis. 

Pertence tambem as circumscripções hydraulicas a íiscalizaçáo 
das obras, e a designação do local nas aguas navegaieis ou flu- 
ctnaveis e nas de uso commiim para a maceração dos linlios e 
d'outras plantas textis (regul. de 19 de dezembro de 1892, artt. 
247.O, 229.'); bem como a policia e conservação dos cursos 
d'agua, tanto navegaileis e fliictuaveis, como de uso commum, 
das suas margens, alveos ou leitos, e das obras n'elles executadas 
ou nos campos margiriaes iriundaveis, com as attribuições que 
o codigo administrativo dá aos diversos agentes d d  atlministracão, 
e com as techriicas que respeitam a projectos e execiiçáo de obras, 
e as licenças para obras proiisorias (Dec. de 1 de dezembro de 
1892, artt. 46.O, 45.'). 

Precisa e tarnbem a licença da circumscripção Iiydraulica para 
lançar pedras, terras e quaesquer outros otqectos, fazer chxcava- 
ções e extrahir pedras ou terras das margens e dos leilos ou 
alveos dos lagos, lagbas, vallas, rios, e correntes na~egaveis ou 
fluctuaveis, ou de uso commum (cit. regul., art. 282.'). 

Para estrahir dos lagos e currerites navegaveis ou fluctuaveis 
e empregar por meio de bornbas ou de qualquer outro ap,)arelho 
de motor aniinal ou nieclianico a agua necessaria para a irrigação 



e uso dos predios 6 precisa licença do governo ou do director da 
respectiva circuinscripqáo liydraiilica, conforme a obra para a col- 
locação íl'aquelles appaimelhos allerar ou náo o statuquo das margens 
oir. do leito (cit. reçul. de 19 de dezembro de 1892, art. 216.O). 

Nos lagos, lagoas, rios, canaes, vallas e mais correntes d'agua 
navegaveis on fliictiiavcis, são os proprietarios ou rendeiros dos 
predios corifinaritcs obrigatlos a cortar e aparar as arvores e 
plantas existentes nos seus predios, que embaracem ou preju- 
diquem o regimen e curso tlas agiias, e a navegação ou fluctuação, 
e a remover os obstaculos que tenham origem nos mesmos predios 
(cit. regiil. de dezembro de 1892, art. 284.O): e,  quando o obsta- 
culo nao tiver origem nos predios marçinaes, sendo deviclo a acci- 
dente ori A acção riatural das agiias, se tiver dono, eerh este obri- 
gado a removel-o ou destruil-o, e, se não tiver dono conhecido, 
st!ri renlovitlo ou destruitlo i custa das circumscripções bydrau- 
licas (cit. regnl., art. "L5.O). 

As ot)ras 113s margens dos paritanos, lagos, lagoas, esteiros, 
vallas, canacs, rios ou cliiaesyiler correntes d'agua navegaveis ou 
fl~ictilaceis, ou de uso cornmurn, como o aproveitamento das riguas 
para a riavegação ou lluctuação, 011 para fins agricolas ou indus- 
triaes, com pr~juizo tla conset.va(.ão, reçularizaçáo e regimen das 
comentes, ou com prejuizo tle terceiros, ou sem licença quando 
esta é necessaria, ou fhra das coridiçtjes da licença, serão des- 
inanchadas por corita e a custa dos contraventores (Dec. de 1 de 
dezembro de 1892. arlt. %.O, 23.") l .  

A doutrina do Decreto e regulamento mencionados não e com- 
pletanlerite nova; nos seiis traços fundamentaes encontrava-se 
110s seguitites diplomas: Decreto de 26 de dezembro de 1867, 
portarias de II de junho de 1868 e 26 de novembro de 1869, 
regulamento de 2 cle outiibro de 1886 $. 

1 Dias Fcrreira, obr. cit., segunda edição, pagg. 299-301. 
2 Decreto da 26 de dezembro de iM7. 
Art. 1 0 . O  Os donos ou possuidores dos prcdios atravessados ou banhados 

por quaesquer aguas correfites são obrigados a abster-se de factos que em= 
1k 



Quando, para se tornar effectivo o direito de occupaçáo, fôr 
necessario fazer obras permanentes, se o uso d'estas vier a ser 

baracem o livre curso das ditas aguas e a remover os obstaculoe a este livre 
curso, quando tiverem origem nos seus preclios, de forma que d'esses factos 
e obstaculos ngo resulte prejuizo a seus vizinhos, quer pela estagnaçiEo e 
refluxo das aguas, quer pelo seu retardamento e perda, a niio ser n'estes 
dois ultimos casos por causa da sua licita applicaçio. 

Art. 12.0 Nos comoros, motas e margens dos rios e vallas B prohibido 
aos particulares fazer obras ou planta$cs, cavar ou lavrar, e de qualquer 
modo embaraçar as servidões publicas. 

Art. 13.O k egiialmrnte prohibido plantar arvores ou arbustos, lançar 
fachina, pedras ou outros quacsquer objectos, cravar estacas ou fazer obra 
de qualquer naturãza nos leitos dos rios e vnllas. 

$ unico. Exceptuam-se as obras indispciisaveia para a irrigação e enxugo 
dos predios confinantes, as quaes, quando d'ellas não resulte prejuizo, devem 

- .  

ser auctorizadas pelo governo nos rios e vallas navegaveis, e pelo enge- 
nheiro director nos outros rios e vallas. 

Art. 14.O O mesmo engenheiro mandarA immediatamente desmanchar, 
sem intimação nem processo, tudo quailto em contravcnçiio dos artt. 12.0 e 
13.0 ee tiver feito, e os transpessorcs pagarão as despezas d'este trabalho, 
e mais a multa de dois mil réis a vinte mil r&. 

(Colleqão O F a l  de Legislqão Portuguesa, Lisboa, 1868, anno de 1867 
pag. 177). 

Segundo este Decreto a) não podia qualquer pessoa fazer obras ou plan- 
taç6es de qualquer especie nos cornoros, mot,as, margens, etc., sem licença 
prévia da auctoridade competcntc (artt. 12.0, 13.0) ; b) a auctorid:tde res- 
pectiva podia neF.ir ou conceder pcrmisnZo, coiiforrne julgasse as obras in- 
dispensaveis para a irrigação e enxugo dos yrcdios confinantes e isentas 
de qualqiier prejuizo (§ un. do art. 13.0); c) quando se verificasse prejuizo, 
o engenheiro director mandava demolir immediatamente, sem intiniação 
nem proccsso, as obras feitas (art. 14.0); d) o constructor não tinha direito 
a ser indemnizado do seu prejuizo; ao contrario pagava as despezas do 
trabalho e multa respectiva (art. 14.O). 

Portnria de 4 de junho de 1868. Esta portaria refere-se ao Decreto de 
26 de dezerribro de 1867. Versa sobre licenças para a derivação das aguas 
do Mondego; essas licenças dcvcriam ser concedidas ou negadas, sem que 
o funccionario respectivo se preoccupasse com o fim das aguas derivadas. 

Foi presente o officio, datado de 23 de maio ultimo, no qual o engenheiro 
chefe da 1.' direcçâo hydraulica exp6e varias duvidas, e faz diversas con- 
siderações rclativameiite A conccssiio de licenças para a deriva980 d'aguas 



Ab CODIGO CIVIL PORTUGUEZ 91 4 

depois abandonado por mais de cinco annos, prescrevera tal di- 
reito em beneficio de qiiem fizer obras analogas, incompativeis com 

com destino ti irrigação de arrozaes nos campos do Mondego. Conformando-se 
com o parecer do ajudante do procurador geral da corGa junto so miiii-iterio 
das obras publicas, commercio c industria, rnanda pelo dito ministerio de- 
clarar ao referido engenheiro, yiie deprndrndo a extincçzo dos arrozaes do 
processo ordenado nas providencias annexas 5 carta dc lei de 1 de julho 
de 1867, nem o governo, nem os seus agciitcs podem directa ou indirecta- 
mente estiiiguil-os senão pelos meios, rios prasos e segundo as formalidades 
presciiptas nas indicadas providencias; cumprindo por isso que o sobredito 
engenheiro faça cumprir O Decrcto com força de lei dc 26 de dezembro 
d'aqxelle anno, concedendo ou negando as licenças, como entender que é 
justo e util, sem se preoccupar da applicaqão, que póde ter a agua derivada 
(Le~giisqão Complementar cit., pag. 25). 

I'o~taria de 26 de noccmbro de 1869. Constando que os proprietarios de 
varios aqiides c pescliieiraa, abusivamente construidas no rio Tejo, nos con- 
celhos de Castello Branco, Tdanha a Nova e Villa Velha do Rodam, ainda 
os não demoliram, apezar das intioiaqces administrativas que Ihes fôram 
feitas cin virtude das ordens expedidas por esta repartição em 30 de julho 
de 1867 e 29 de maio de 1868: ordena que o cliefe da  divisão de obras 
publicas faça, sem demore, destruir, por conta dos r~:spectivos proprietarios, 
quaesquer açudes, pesqueiras, barragens, oii outras semelhantes obras que 
existam no mcncionado rio, a montante de Villa Vellia, em territorio por- 
tugiiez, sem licenya d'este rninisterio, e que por qualquer forma embaracem 
ou prejiidic~uc~m a navegiiyão ou o regimen d'aquelle rio; devendo requisitar 
do goreriiador civil do districto de Castello Branco todo o auxilio de que 
carecer para prompta e iiniuediata execilyk do que lhe 6 determinado pela 
pitesente portaria; na int(~1ligcncia de que para semelhante fim se expedem 

ordciis no sobrcdito magistratlo (Legialaçtio Comple- 

D'csta portaria e mais dociimeiitos anteriores resulta que o inclividuo 
que quizcsse construir quzesquer obras, lias condiç0cs referidas, necessitava 
do previa licença, que devia ser prestada pelo governo (miiiistcrio das obras 
publicas ou do reino) ou enganlieiro director, conforme essas obras se fizesacm 
n a  aguas publicas ou eommuns (Dec. de 26 de dezembro de 1867, art. 1 4 . O ;  
port. de 26 de novciiibro de 1869). 

.IZegulainento de 2 de outvb~o de 1886. 
Art. 141.0 Nos conioros, inotas e riiargens dos rios, vallas, [esteiros ou 

cshaes, nos seus leitos ou alveos], b prohibido aos particulares, [sob pena 
do dous mil riis a viute inii i:ih clc multa], fazer obras ou plaiitaç6es, cal ar, . . 



aquellas (art. 433.O). Presume-se ter abandonado por completo o 
uso das obras feitas quem durante tanto tempo se não utiliza d'ellas. 

lavrar e por qualquer modo embaraçar as  servidVes publicas [sem que pre- 
ceda a competente licença]. 

,$ 1.0 Estas licenças para os rios ou correntes d'agua navegaveis e 
fluctuaveis, quando se trate de obras permanentes, sómente poderão ser 
concedidas pelo governo. 

,$ 2.0 As licenças para obras provisorias, ou seja para irrigaçzo ou para 
applicação industrial das aguw como força motriz, tanto nas coi~entes 
d'agua navegaveis, e fluctuaveis, como nas não navegaveis nem fluctuaveis, 
serão dadas pelos engenheiros directores das respectivas circumscripções 
hydraulicas; mas nunca por mais d'um anno. 

3.0 A licença para obras permanentes nas correntes d ' apa ,  não nave- 
gaveis nem fluctuaveis, serd conrcdid:~ pelos engenheiros directores quando 
d'ellas nlo resulte prejuizo de terceiro, ou quando o fim da respectiva obra 
não seja contrario aos regulamentos administrativos. 

Art. 189.O As aguas, apro~citadas por meio de obras auctorizadas para 
determinado fim, não poderão sem nova licença terLoutro destino, sob pena 
de dois mil réis a vinte mil reis de multa. 

3 1.0 Repetindo-se a transgressão a que se refere este artigo ser4 cassada 
a licença por espago d'um anno. 

,$ 2.0 Aquelle, a quem fôr concedida a c o n s t ~ c ç ã o  de obras par2 a deri- 
vação d'aguas de qualquer corrente para a irrigaçdo, e que as applicar S 
rega de arrozaes, cuja cultura não esteja legalmente auctorizada, pagar5 
multa de dez mil ríiis a vinte inil reis, e ser-llic-lia irninediatamente cassada 
a licença, e inutilizadas as  obras q u ~  tenha. fcito. 

(CollecçBo Oficial de Legislaçüo I'ortily~reza, Lisboa, 1887, anno de 1886, 
pagg. 731-734). 

O art. 141.0, excepto as palavras irioluidss nas chave.: indicadas, Q a fiel 
reproducção do art. 12.0 do Decreto de 'L6 dezcrnbro de 1867. 

A doutrina dos fig do art. 141.0 6 muito importante; a licença para obras 
permanentes só podia scr concedida pclo povcrno; a estas obras se refere 
o ai-t. 433.0 do codigo civil; para as obras piorisorias era competeiite o en- 
genheiro director; taes obr;rs iiuncn. deveriam durar mais d'um anuo. 

A Portaria de 4 de jurilio dc 1868 obrigava o engenheiro director a con- 
ceder oil negar licença, como entrndessc justo e util, sem se preocciipar com 
a applicaçno que podia ter a agua derivada; o Decreto de 26 de dezembro 
de 1867 deixava em silencio a doutrina contraria, sendo licito conjecturar-se 
que a Portaria de 1868 traduziu o espirito do Decreto de 1863. PorBm, o 
regulamento de 2 de outubro de 1886 apresenta, como resultado do Decretc 
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A commissão revisora substituiu a palavra semelhantes, que 
vinha no artigo correspondente (proj. prim., art. 458.O), pela pa- 
lavra analogas, que se encontra no art. 433.O 

A proposito da ultima parte do art. 433.' commenta Dias Fer- 
reira: a substituição foi para peior, no entretanto, nem um nem 
outro vocabulo exprime fielmente o pensamento do legislador. O 
codigo quer dizer que, se alguem fizer obras permanentes para 
se  aproveitar das aguas publicas e depois deixar de servir-se 
d'essas obras durante cinco annos, póde qualquer outra pessoa 
fazer obras para o onesnzo fim, incompativeis com as anteriores, 
sem que o dono d'estas possa allegar o seu direito de prioridade 
na occupação, que perdeu pelo não uso durante cinco annos em 
proveito de quem queira fazer trabaltios para se utilizar das 
mesmas aguas. A ninguem se permitte a occupação das aguas , 

publicas senão para usar d'ellas. Desde que as não aproveita, 
prescreve o seu direito em favor d'outro membro da sociedade 
que queira aproveital-as. h unica cousa que legitima a occupação ' 
das aguas publicas é a necessidade de usar d'elles; desde que 
deixa de ser effectivo o aproveitamento das aguas, cessou a razão 
da occupação 

Até aqui concordamos perfeitameute com o illustre juriscon- 
sulto; mas, continua elle: «o que o codigo dispõe com relação ao 
abandono das obras, deve applicar-se por analogia ao caso de se  
terem demolido as obras e não serem reconstruidasn N'este 

de 1867 e Portaria de 1868, a seguinte doutrina: o proprietario n io  6 obri- 
gado a declarar o fim, a applicação das aguae que intenta derivar (Port. 
de 1868) ; mas, quando obtenha licença para certas obras auctorizadas e 
com determinado fim, taes obras não podem ter destino diverso, sob pena 
da multa indicada; salvo quando o novo destino fôr precedido de nova li- 
cença prévia (Regul. cit., art. 189.O). O $ 1.0 do art. 189.0 consigna uma 
disposiç20 nova; o principio geral do art. 189.0 6. applicado no 2.0; em 
virtude da gravidade da trangressão, o minimum da multa eleva-se de dois 
mil rkis a dez mil reis, permanecendo invariavel o mesmo &rnum. 

1 Dias Ferreira, obr. çit., pag. 415. 
2 Obr. cit., ibid. 



periodo Dias Ferreira sustenta que a prescripção posterior a de- 
molição das obras so se effectiva cinco annos depois da sua demo- 
lição, nos termos aiialogos do art. 4 3 3 . O  

Rejeitamos a opinião do illustre commentador pelas seguintes 
razões: a) A demolição completa de certas obras, que não fdrein 
reconstruidas, e prova manifesta de que o individuo abandonou 
o direito de occupação realizado com essas obras. Portanto, n5o 
i? necessario o espaço de cinco annos para a prescr-ipção d'esse 
direito em beneficio de quem fizer obras analogas incompaliveis 
com as primeiras. Muito bem diz Coellio da Roclia: o direito do 
occupante dura emquanto existem vehtigios d'alçiim  alo!. do 
açude ou fabrica, sem provas de que elle o tciilia abaiitloriaclo '. 
b)  Se a construcção das obras foi um elernerito necessario e suf- 
ficiente para manifestar e tornar effectivo o direito de occupaçIo, 
e certo que, desapparecendo essa constriicfT~o, cessa a occiiliação 
e o direito correlativo. c) Muito I~ciii argiiriieiila LoIXío, dizcindo: 
se a obra feita no rio publico pelo clireilo de preoccupação :rilei- 
rameiite se arruinar, perde-se este direito, e fica sendo primi oceu- 
pantis: mas para isto 6 necessario o simultaneo concurso de dois 
requisitos : 1) quod aedificiurn funditzis sit destructza~i, tle iiianeira 
que so possa dizer que a agiia recuperou a siia a~rticga tra/tit~,:o; 

2) que o dono da obra a desampare e qi le esla fique l ~ r o  tltt , / ~c lo ,  

isto e, se deixou passar um estio sem a refazer %. Ern seguida 
continua: ((mas, se ninguem n'este intervallo occupou aquelle 
logar, sempre e a todo o tampo o primeiro occupante pode re- 
fazer a obra; e como por uma nova p~*eoccupa~ão: e quando não 
possa refazer a obra no primeiro estio e tenia que outro preoc- 
cupe aquelle sitio, deve declarar e protestar gzte n quer corrtinztar e 
cercal-a com estacas, ou outros signaes distinctivosu 3. d) A niesma 
lettra do artigo protesta energicamente contra a analogia esla- 
belecida por Dias Ferreira: uma cousa e o abandono do uso, 

1 Coellio da Rocha, obr. cit., 413.. 
Lobão, Tractado Pratico e Compendiario h Ayw8, 8 33.O, pag. 21. 

3 Auct. e obr. cit., 5 34.0, pag. 21, 
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segundo a letra do artigo, outra a destruição do predio que effe- 
ctiva o direito de occupação; não se referindo A destruição, le- 
gisla, entretanto, para o abandono do uso o art. 433.O e) Diz o 
art. 433.O: prescreverri tal direito em beneficio de quem fizer 
obras analogas incompativeis com aqiiellas; trata-se, portanto, da 
incompatibilidade de duas obras que existem; ora a analogia do 
commentador Dias Ferreira suppõe uma hypothese ein que existe 
só um edificio pois qiie do outro destruido nada resta. O codigo, 
portanto, exclue a analogia do sr. Dias Ferreira '. 

Das correntes d'agua não navegaveis nem fluctuaveis 

Anteriormente exainiilamos a natureza das aguas communs; 
da sua condição juridic,a trata esta sub-secção. 

Art. 434.0 Os donos ou po~siiidores de predios, que são 
atravessados por quaesquei riguas correntes, iião nave- 
gaveis nem fluctuavcis, tE~n o direito de usar d'cllns em 
proveito dos mesmos predios, cornlanto que do refluxo 
das ditas aguas não resullc prejuizo aos predios que ficam 
superiormente situados, que inferiormente se não altere 
o ponto de sahida das aguas remanescentes. 

5 unico. Entende-se por ponto de satiida aquelle onde 
uma das margens do alveo deixa primeiramente de per- 
tencer ao predio. 

Art. 435.0 0-dono do predio, atravessado pela corrente, 
tem o direito de alterar ou mudar o leito ou alveo d'ella, 
sob as mesmas condiçoes estahelecidas no artigo antece- 
dente para o uso das aguas. 

Art. 4 3 6 . O  Quando as correntes passarem por entre dous 
ou mais predios, o uso das aguas sera rcgiilado pelo modo 
seguinte : 

5 1.0 Se a agua fUr sobeja, cada um dos donos ou pos- 

1 Vid. LobZo, ibid.; Coelho da Rocha, obr. cit., tom. 11, 5 413.0; Dias 
Ferreira, obr. cit., pag. 415. 

2 Vid. pag. 66 e seg. 



COMMEKTARIO 

suidores dos predios adjacentes á c,orrcnte, d'um e tl'outro 
lado, podera usar da porção d'clla que Ilie convier. 

§ 2." Se a agua não fôr sobeja, cada urn dos donos ou 
possuidores dos predios fronteiros terá o direitu (!r us:v 
d'uma parte das aguas, proporcional á estensàn e pre- 
cisiies do seu ~redio.  

§ 3.0 Cada um dos donos ou possuidorcs dos prcdios, 
de quo trata o Ej antecedente, potleri derivar a porqáo 
d'agua que lhe couber em qualquer ponto da sua linlia 
marginal, sem que o outro, com o pretexto dc a derivar 
supcriormente, haja de prival-o d'c:ssa porção, no todo ou 
em parte. 

§ 4.0 Á saliitla das aguas remanescentes, se as houver, 
é applieavel o que fica disposto no art. 435.0 

Art. 437.O OS donos ou possuidorcs ilos predios adja- 
centes ou atravessados pelas correntes, quando ajuntarem 
aos ditos predios outros, que não tivessem o mesmo direito, 
não poderão empregar n'estes as sobreditas aguas eiii 
prejuizo do direito que sobre ellas tiverem os seus vi- 
zinhos. 

Art. 438.0 O que fica disposto nos artigos precedentes 
não prejudicará os direitos adquiridos ao tempo da pro- 
mulgação d'este codigo, sobre certas e detern1inad:is agiias 
por lei, uso e costume, concessão,expressa, s e n t ~  )rica i ou 
prescripção. 

5 unico. A prescripção, porém, sci scr i  attnndida para 
os effeltos d'este arligo, quando recaia sobre opposi~ão 
não seguida, ou sobre a construccão de obras iio predio 
superior, de que possa inferir-se abandono do 1)riiriilivo 
direito. 

Art. 439.0 O direito, porem, que ttiin os proprietarios ao 
uso das aguas, que atravessam oufbanliani os sen. prcdios, 
será de futuro imprescriptivel, e so poderi ser alienadc, 
por escriptiira ou auto publico. 

Art. 440.0 Os proprietarios marginaes do quaesquer cor- 
rentes d'agua não podem impedir os seiis vi7inlios dc 
aproveitar a necess;lria, para os seus gastos dornesticos, 
comtanto que sejam indemnizatlos do prejuizo, que pade- 
cereiu corri o transito pelos seus prcdios. 

§ i." Esta servidáo só se dará, verificando-se que os 
ditos vizinhos não podem haver agua d'outra parte, sem 
grande incornmodo ou difllculdade, 
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2.0 As questaes, que a este respeito se levantarem, 
excepto po tocante a indemnizações, serãoresolvidas admi- 
nistrativamente. 

5 3.0 O direito do uso d'aguas, a que este artigo se re- 
fere, não prescreve, mas cessa logo que, pela construcção 
d'algiima fonte publica, as pessoas a quem elle tS conce- 
dido, possam haver sem grande difficuldade ou inconimodo 
a agua de que carecerem. 

Art. 441.0 Os que tem direito a servir-se de quaesquer 
aguas corrcntcs não podeiri alterar ou corromper as que 
não consomem, de fórrna que as tornem insalubres, inuteis 
ou prejudiciaes iqueiles que egualmente têm diroito ao 
seu uso. 

Art. 452.0 Os donos ou possuidores dos predios, atravcs - 
sados ou banhados por quaesquer aguas correntcts, são 
obrigados a abster-se de factos, que embaracem o livre 
curso das ditas aguas, e a remover os obstaculos a este 
livre curso quando tivererti origein nos seus predios, de 
fórrna que d'esses factos e obstaculos não resulte prejuizo 
a seus vizinhos, quer pela estagnação e refluxo das aguas, 
quer pelo seu retardamento e perda, a não ser, n'estes 
dous iiltiinos casos, por causa da sua licita applicação. 

§ unico. Quando o obstaculo ao livre curso das aguas 
não tiver origem em certo predio marginal ou em facto 
do dono d'elle, o modo da siia remoção se r i  regulado pela 
legislação administrativa. 

Art. 463.0 Faltando os proprietarios, com prejuizo de 
terceiro, ás obrigações, que lhes são impostas nos dous 
artigos precedentes, os trabalhos tanto de salubridade como 
de cnneervação scrão esecut;idos i sua custa, e elles res- 
ponderso tambem por perdas e damos,  alPm das multas, 
rjue lhes forem comminadas nas posturas municipaesl. 

A exegese d'estes artigos suggere muitas questões de impor- 

1 Cod. de Napol., artt. 640.O, 642.0, 644.*, 645.";-8.-Proj., artt. 663.0- 
665.O; - Cod. Ittil., artt. 537.0-539.e, 543.0-545; - Cod. IIesp., artt. 407.0, 
409.0-411.0; -Cnd. das D. Sicil., artt. 566.0, E167.~;-Cod. Parm., artt. 4119.0, 
MX).o;-Cod. da Sard., artt. 552.O-554.0, 558.0-560.0;-Cod. Esteris., artt, 
619.0-521.0, 525."-527.0; -Cod. dg Cant. Ticino, artt. 227.0, 2 2 9 . O ,  231," 



lancia pratica ; no intuito de esclarecermos as diiliculdades emer- 
gentes trataremos successivamente dos pontos seguintes: 

I .  Condipio das aguas st~jc-itas ás disposigões dos artt. 334.O- 
443.O 

11. Distincg-do entre nascente e corrente. 
111. Direito de usar d'estas aguas; sua nutureza. 
IV. Systema do codigo em materia d'aguns. 
V .  Aguas renlanescentes e escorredouras. 

VI. Condi pio juridica dos proprietarios de predios atraaessados 
ozc sitnpl~srnenle ba~iltatios por corrente communr. 

VII. Alvcus derelictiis ; siruação do pi.oprietario marginal. 
VIII. Scrsvidão legal dc aqzioducto. 

I X .  Carucler eventzial ou uccessorio do direito ás aguas. 
X. llostino dos aguas comnhuns. 

X1. Dtrectos adquiridos ao tempo da promulgacão do codigo. 
Itnprescriptibilidade do direito ás aguas. 

XII. Condicão juvidica clos vizitthos. 
XIII. Provi detzcias h ygienicas. 
XIV. Restricçáo do direito Qs aguas. 
XV. Sancgão penal. 

I. Condição das aguas sujeitas ás disposigões dos artt. 434."- 
4 4 3 . O  

O art. 434-O começa por estabelecer o direito dos donos ou 
possiiidores dos predios, atravessados por quaesqiier agu:is cor- 
rentes i180 navegaveis, nem fluctua~eis, a usar d'ellas em certas 
condições. 

Convem distinguir duas hypotlieses : ou o predio 6 atravessado 
pelas aguas communs (artt. ( 1 3 4 . O ,  43b.O, 437.', etc.), ou simples- 
mente bailhado (artt. 436.O, 437.O, etc.); n'este ultimo caso p0de 
a agua ser sobeja (art. 4 3 6 . O ,  § 1 . O ) ,  ou não sobeja (art. 43G.O, 
5 4 .O) .  Todas estas liypotlieses são diversamelite reguladas. como 
se deduz da leilura dos artigos respectivos. 
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Quando os predios são atravessados pelas aguas communa, o 
proprietario tem direito a usar d'ellas nas seguintes condições: 

a) Sómente podem ser usadas em proveito dos mesmos predios; 
nem pode transferir-se a agua para predios alheios, ou quaesquer 
outros náo marginaes, pertencentes ao mesmo proprietario. 
6) Do refluxo das aguas produzido pelo seu uso, não deve re- 

sultar prejuizo aos predios superiores; não pYde alterar-se inferior- 
mente o poiito de sahida; assini, o proprietario pbde mudar o leito 
do rio ou qualquer agiia communi dentro dos limites do seupredio, 
desde que não offenda os predios superiores ou inferiores ; o art. 
435.' e um corollario ila iillima parte do art. 434.O 

y) Esle direito p6de versar apenas sobre aguas communs, cor- 
rentes náo navegaveis, neni fluctuaveis, que devem satisfazer aos 
seguintes requisitos: I) Taes correntes não são navegaveis ou 
fluctuareis; das riavegaveis e fluctuaveis trata a sub-secção I (artt. 
431 .O-433.') e das particulares oçcupar-nos-liemos na sub-secção i11 

(art. 444." e seçg). 3) Essas correntes devem atravessar predios 
particulares (artt. 43h.O, 63K0,  437.' e seg., subordinados ao art. 
4.34.')). 3 )  As aguas são correntes (arl. 434.O). Prova-se d'este 
modo que o art. 434.' n5o se applica as outras aguas communs, 
como lagos, lagoas e qiiaesquer aguas communs não correntes. 

A sub-secçáo i r  refere-se, pois, As aguas correntes; como dis- 
tinguil-as das nascentes ? 

11. Distinc~ão enlre corrente e nascente. 

I? necessario estabelecer com precisão as notas caracteristicas 
das correntes e nascentes '; as nascentes são reguladas pelo 
art. 444.O e segg., as correntes encontram-se sob o dominio do 
art. 434..O e segg. Com este estudo previo podemos averiguar 
juridicamente o ponto onde a nascente deixa de ser regulada 
pelas disposições do art. 444.O e segg., para, convertendo-se em 

1 Sr. dr, Assis Teixeira, obr. cit., pag. 87 e eeg. 
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correiitc, ficar sujeita as provisões contidas na sub-secção imme- 
diatamente anterior. 

-4 maioria dos commentadores e civilistas admittem a rnencio- 
nada doutrina, Lobão Dionisotti %, Areitio 3, Laurent &, Demo- 
lombe são outras tantas auctoridades em favor da mencionada 
distincção. Náo se cncontra, porem, a mesma uniformidade quanto 
ao modo de formular semelhante doutrina. Examinemos a theoria 
do sr. dr. Assis Teixeira. 

O proprietario do predio, d'onde surge a corrente, diz esse 
aiictor 6, p6de usar d'ella e dispbr do seu uso livremente, em- 
quanto essa agua não transpozer os limites dos predios vizinhos. 
Desde que entra ii'estes, o direito de uso dos respectivos pro- 
prietarios s8 acha limitação no direito egual dos proprietarios iu- 
feriores, nos termos expostos. E, portanto, a nascente converte-se 
em corrente, desde que abandona o predio em que tem origem 
para seguir o curso, que a natureza e situação dos logares lhe 
determina e impõe. 

Não admittimos o criterio do abandono do predio para separar 
as nascentes das correntes; podem as nascentes abandonar o 
predio respectivo sem se transformarem em correntes, como 
demonstram as seguintes considerações: 

a) O proprietario do predio, onde houver alguma fonte ou nas- 
cente, tem direito absoluto sobre as aguas correlativas (art. 444." 
e segg.): p0de, portanto, guial-as, conduzil-as para fbra do seu 
predio, sem que a nascente se transforme em corrente. As aguas 
da nascente abandonam o predio, sem perder a sua natureza 
juridica. 

1 Obr. cit., fj 6 6 . O ,  pag. 40. 
2 Obr. cit., n.O 1, pag. 10. 
3 D. Toribio de Areitio, Ensayo sobre la legislacion de agua.?, Madrid, 

1858, pag. 165. 
4 Obr. cit., tom. vrI, n . O  192, pagg. 227-220. 
6 Obr. cit., tom. XI, n.O 41, pag. 46 e scg. 
fi Br. dr. Aseis, obr. cit., ibid. 
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a) Não se deduz outra doutrina dos artt. 444.O e 456.O; o dono 
do predio, onde surgiu a nascente, pbde servir-se d'ella livre- 
mente (art. 444.O), encanando-a subterraneamente ou a;descoberto, 
em proveito da agricultura ou da induslria (art. 456.O). 

y) A propria sentença do juiz de direito de Castro Daire (7 de 
janeiro de 1873), citada pelo mesmo auctor, não contraria a nossa 
critica; decidiu esse magistrado, que As agnas nascentes de predios 
particulares não 6 applicavel a disposiçáo do art. 44k0 do codigo 
civil, desde que se transformem em correntes, entrando em um 
ribeiro de uso commum: então j i  náo pertencem em propriedade 
ao dono do predio onde nascem, sendo permittido o seu uso aos 
proprietarios marginaes do ribeiro 

As aguas de nascente, que entram em ribeiro de uso commum, 
são abandonadas pelo dono do predio onde nascem. 

Parece-nos, pois, que as nascentes se transformam em cor- 
rentes, quando abondonadas pelo proprietario do predio respectivo. 

111. Direito de usar d'estas aguas; sua natureza. 

Dos diversos artigos d'esta siih-secção e possivel induzir al- 
gumas notas caracteristicas do direito, que possuem os proprie- 
tarios dos predios atravessados ou banhados por correntes não 
navegaveis, nem fluctuaveis, a utilizar-se das aguas respectivas. 
Procedamos ligeiramente a semelhante estudo. 
a) Os donos ou possuidores de predios, que são atravessados 

por quaesquer aguas correntes, não navegaveis nem fluctiia~eis, 
têm o direito de usar d'ellas, mas sbmelite em proveito dos predios 
respectivos (art. 434.O) 

1 Revista de Legislação e de JurZ~prudencia, an. vr, n.O 281, pag. 332; 
si. dr. Assis, obr. cit., pag. 92 e seg. 

2 Não podem os donos dos predios confinantes empregar, com prejiiizo doa 
outros proprietarios ninrginaes, as agiias cm novos trrreno~, mas têm direito 
a maior porçtio d'agua, ee augment:irtiii :i8 pi.ccisGc,s do seu predio com a 
mudança ou augmento da cultura pelo arroteamento e explorayão de ter- 



g) No exercicio d'esse direito, s ã o  obrigados a evitar que do 
refluxo d'essas aguas resulte prejuizo aos predios superiormente 

renos, que estavam incultos e desaproveitados, porque o arroteamelito ou o 
augmento da cultura iiao 6 acquisição de novo predio nem equivale ao au- 
gmento de predios. 

O uso das aguas ngo navegaveis, nem fluctuaveis, é hoje tambe~n regu- 
lado pclos Decretos de 1 e de 19 de dezembro de 1892, sem prcjuizo dos di- 
reitos reconhecidos no presente codigo, e as obras feitas pelos proprietarios 
dos respectivos predios confinantes sujeitas 4 fiscalização hydraulica (cit. 
Dec. de 19 de dezembro de 1892, artt. 221.0, 277.0). 

A8 obras no leito ou margens das lagoas, lagos, rios, rallas, c:maes e 
mais correntcs d'agua, n3o navegaveia, nem iltictuareis, destinadas ao apro- 
veitaniento d:is agii:ls para irrigaçgo OU para bei~cfici,~ dos predios, lia con- 
f0rmid;tde dos artt. 434.O, 435.0 e 463.O, ou para n coiiscrrqiXo de suas mar- 
gens e resguardo dos predios, h%o de ser requeridas, por intermedio do 
mestre ou guarda, mais proximp, R direcção da respectiva circumscripção 
hydraulica, com a dec1ar;ição das obras a fazer, do fini d'ellas, e da dispo- 
sigão que se pretende dar-lhes, e o requerimento logo enviado ao respe- 
ctivo cngrnliciro chefe da  secç~o, que 6 o competente para as pci.mittir 
( regu1. de 19 de dezembro de 1892, art. 271.0). 

Os donos dos predios marginaes ou inferiores a barrancos, torrentes ou 
enxurros de caudal descontinuo, carecem tainbem de licença da direcção 
hydraulico. para construir barragens de terra, pedra, ou açudes riioT eis ou 
automol,eis para utilização d'essas aguas, em ponto em que o leito t: mar- 
gens sejam do dominio publico ou cominuiii (cit. regul. de 19 de tl(~ieiiibro 
cle 1892, art. 227.0). 

Tambem n8o silo permittidas sem l i w n p  plaiitações, ou quaesquer obras, 
quer permanentes, quer temporarias, nas margens, alveos ou leitos das la- 
goas, ribeiros, lagos, pautanos e mais correntes d'agua não navegaveis, nem 
fluctuaveis, para uso industrial das apias, ou sejam feitas por quem não 8 
proprietario de predios confinantes com o curso d'oguas, ou por proprie- 
tarios de predios confinantes, mas em localidades diíkrentes d'aquella onde 
se pretendem construir as obras (cit. regul. de 19 de dezembro de 1892, 
art. 261.u, n.O 3.0). 

Tambem só com licenga dos directores das circumseripç0es hydraulicaa 
E permittido o transporte do lenhas ou madeiras soltas nos rios e correntes 
não navegaveis, nem fluctuaveis (regul. de 19 de dezembro de 1892, art. 
365."); e têm os donos de moinho, azenha ou de fabrica de qualquer natu- 
mzu, direito ai. competeute indemnizagto quando, por motivo de fluctuaç80 



collocados e que inferiormente se  altere o ponto de sahida das 
aguas remanescentes (art. 434.'). 

y) Cada um dos donos ou possuidores dos predios, banhados 
pelas aguas communs, podera derivar apenas a porção d'agua, 

de madeiras ou lenhas nos rios e correntes d'agua não navegaveis, nem 
fluctuaveis, haja de parar o trabalho d'estes estabelecimentos (cit. reyl . ,  
artt. 358.0, 369.0). 

Os estudos, obras e trabalhos para o melhoramento, conscrraçlo ou apro- 
veitamento das bacias hydrographicas, nas aguas de uso commum, ser80 
pagos pelos proprietarios marginaes ou interessados, na proporção do ter- 
reno ou do grau de beneficio que receberem, concorrendo o governo com 
a parte correspondente ao beneficio hygicnico, ou a qualquer outro de inte- 
reese geral (Dec. de 1 de dezembro de 1892, art. 15.0; 19 do niesnio mez e 
anno, artt. 28.0, 33.0 c 39.0). 

NBo serão, em caso algum, concedidas licenças para obras permanentes 
ou temporarias quando d'ellas resulte prejuizo a terceiro, ou ao regimen 
da corrente, ou ao curso e escoamento das aguas, ou o fim das respectivas 
obras seja coritrario 8s providencias administrativas (cit. reg. de 19 de de- 
zembro de 18!)2, art. 270.0). 

Os tr:ibnllios para o incll~oramento do regimcn das aguas, oorrentes e 
suas rnargens, ou de navegaçto, agricultiira e hygiene nos termos dos re- 
gulamentos, ntio podem em caso algurri ser emb:irgados, nem a sua execução 
interrompida por nentença ou despaclio do poder judicial, accordilo ou deli- 
beraçiio dos tribunaes administrativos (cit. regul. de 19 de dezembro de 
1892, ai*. 123.0) 

Mas, contra as  obras feitas por particulares, d'ondc resulte prejuizo aoa 
vizinhos, como alteração do ponto de sahida das remanescentes, póde o 
intereesado recorrer ao embargo de obra nova (Accordiio da Relação de 
Liaboa de 22 de fcverciro de 1873; 12ev. de Leg. e de Jur., an. vrI, n.O 347, 
pag. 651), e mesmo a outra acçiio possessoria, nto obstante o disposto no 
art. 490.0, porque é cm nome do dircito ao uso das aguas, e nZo em nome 
do direito de servidào, quc elle se apropria das remanescentes (Accordão 
da, Relaçdo do Porto de 10 de março de 1891; Rev.  dos I'rirJ., an. x, n.@ 227, 
pag. 167). 

Para haver a importancia de prejiiizos, como de darnnos resultantes de 
resfriamcnto do terreno superior em virtude de tapuino feito no rio pelo 
dono do predio iiifcrior, n8o 8 meio competente a acçso posseesoria (Ac- 
cordão da ReZuçiio do Porto de 23 de jnneiro de 1874; Direito, an. VI, n,O 13, 
pag. 207). Dias Ferrira, obr. cit., segunda ed$o, pag. 306 e seg. 



que lhe couber, em qualquer ponto da sua linha marginal fart. 
436.", $ 3."). 

6) Os proprietarios marginaes de quaesqrier correntes d'agua 
não podem impedir os seus vizinhos de aproveitar a necessaria, 
para os seus gastos domesticos (art. 440.O). 

e) Os qiie têm direito a servir-se de quaesquer aguas correntes 
riáo podem alterar ou corromper as que não consomem, do forma 
que as tornem insalubres, inuteis ou prejudiciaes áquelles, que 
eguulmente têm direito ao sei1 uso (art. 44.4."). 

1) Os donos ou possuidores dos predios, atravessados ou ba- 
riha(1os por quaesquer aguas correntes, são obrigados a abster-se 
tle factos, que embaracem o livre curso das ditas aguas, e a re- 
mover os ol)staculos a este livre curso quando tiverem origem 
nos seus predios, de forma qiie d'esses factos e obstaciilos não 
resulte prejuizo a seus ~izinlios, quer pela estagnação e refluxo 
das aguas, quer pelo seu retardamento e perda, a não ser, n'estes 
dous ultimos casos, por causa da sua licita applicação (art. 442."). 

H) Se a agua não fór sobeja, cada um dos donos ou possui- 
dores dos predios froriteiros terá apenas o direito de usar d'uma 
parte das aguas, proporcional á extensão e precisões do seu predio 
(art. 436.", 5 2."). 

Como corollario do que deixamos dito, devemos considerar limi- 
tado, relativo, o direito ao uso das aguas. 

IV. Systenla do codigo em materia d'nguas. 

Reflectindo sobre os artt. 43'1." e 436." convencemo-nos C r  

que o legislador adoptou o systema da contiguidade combinaclv 
com o da preocczcpagão. 

O systema da contiguidade, exaraclo no codigo de Napoleb 
(artt. 64k0,  648.") e em tantos outros codigos modernos i, IiL 

1 Cod. Ital., artt. 543.0, 544.0; -Cod. das D. Sicil., artt. 56L0, 567..: - 
Cod. do Cant. Ticino, art. 227.0; - Cod. do Cant. de Vaud., artt. 130.0,43+ 'r 
r Cod. da Uolivii~, wt. 519.0; - Cod. da IIollanda, artt. 676.", 677.~ ; -C  .L 
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adoptado pelo nosso direito antigo '. Segundo este systema, os 
iiriicos pretlios que poilem aproveitiir-se das açiias correntes de 
uso cnmmuin, são os prctlios rriarginacs, isto 6,  os predios adja- 
centes e coi~tignos its rrissrnas correntes, ou sejam atravessados, 
ou siml)lesmente banlratlos por ellas ? Os defensores d'este sys- 
tema apresentam as segiiintes considerações: a) se os proprie- 
tarios inargiriaes são os primeiros a ser prejudicados com as 
enchentes das correntes, i: justo que, por compensação, primeiro 
iisufriiam os heneficios, qile resultam da sua applicação 3;  b)  o 
aproveitamento das açrias marginaes e natural e facil, emqiianto 
os proprietarios não marçinaes riecessitam tlc impôr servidões 
aos predios margiiiaes para semelhante fim 5 ;  c) as aguas mar- 
ginaes consideram-se pertencentes, por direito de accessao, aos 
proprictarios dos predios coiifinantes; fôram abandonadas e s30, 
portanto, pl-i~ni capientis; os predios superiormente collocados 
servem-se das aguas de que necessitam e abandonam as restantes, 
que se reputam res ~zz~llizcs. 

O sr. dr. Assis Teixeira rejeita o systema da contiguidade; aas 
razúes expostas, critica esse auctor, ])arecem insuacientes a todos 
;iquelles que seriamente trataram cla organização legal das cor- 
rentes d'agua, n2o sU pela pouca exactidão qne encerra, como 

das Ilhas Jonias, artt. 626.0, 527.0; - Cod. da Lousiana, art. 657.0; - Cod, 
do Cant. Valais, art. 483.0;-Cod. do Cant. de Neuchatel, art. 494.0; Sr. 
dp Assis Teixeira, obr. cit., pag. 105. 

1 Dias l'erreira, não desconhccerido as aflirmaçõcs de Lobão (obr. cit., 
jS 19.0 e scgg.), sustenta que na legislação antiga se encontrava aconfiguidade 
combinada com apreoccupaçüo. O assento da materia era o Alvará dc 27 de 
novembro de 1804 e a Resolução Regia de 17 de agosto de 1775 (Auet. cit., 
segunda e d i ~ n o ,  ibid., pag. 303). 

z Sr. dr. Assis Teixeira, obr. cit., pag. 105. 
3 Dernolonibe, obr. cit., 11.0 138, pag. 165; Laurent, obr. cit., n.O 272, pag. 

327; Garnier, Bdgime des eaux ou de8 riuièrea navigables, j7otablea ou non, 
et de tous lea autres cours d'eau, n.O 180, pag. 163; Dias Ferreira, obr. cit., 
yag. 390; segunda edição, pag. 803 e eegg.; sr. dr. Assis Teixeira, obr. cit. 
pag. 106. 

4 Auctt. citt., ibid. 



tambem pelas consequencias singulares a que irremediavelmente 
conduz o systema, que as toma por base '. Os predios lateraes da 
corrente raras vezes medirão a mesma extensão, e conseguinte- 
mente as aguas apenas excepcionalmente estarão divididas e dis- 
tribuidas com a necessaria egualdade. O que, porkni, a todos se 
afigura gravemente iniquo e que, emquanto o proprielario la- 
teral, unicamente separado da corrente por uma pequena lingua 
de terra, ou por um caminho estreito, não tem direito a empregar 
as aguas proximas para a irrigação do seu predio, o proprietario 
fronteiro, ao contrario, cujo predio se extende largamente ao longo 
da planicie, podera servir-se d'essas aguas, e empregal-as na irri- 
gaçáo de toda a sua extensa propriedade. Isto e ,  na verdade, 
sobremaneira duro e altamente iniquo. Se o legislador pretendeu 
fugir as difficuldades, que sempre se reputaram inherentes ao 
problema da distribuiçáo equitativa das aguas communs, dando 
preferencia aquelle systema pela sua iiatural simpliciclade e obvia 
applicação pratica, facil llie seria ericontrar outro systema indu- 
bitavelmente mais vantajoso, mais eqriitalivo, e por egual simples 
e realizavel. Era conceder o direito de irrigafiio, de cada lado da 
corrente, a uma certa zona previameiile detei~niiiiada, sem querer 
investigar se o terreno compreliendido n'essa zona pertencia ao 
mesmo ou a differentes proprietarios)) 2. 

Repudiamos, porem, o systema das zonas, proposto em substi- 
tuição da doutrina do codigo, pelas seguintes razões. 

a) O systema das zonas determina inniimeras servidões, que 
habitualmente irrita111 riotavel otlioso entre os povos; não raro, o 
proprietario de certo predio, comprel~entlitlo lia zona Icgal, seria 
obrigado, para realizar o seu direito, a impor seividócs a ~ilgiins 
predios intermedios. E é da maior conveniencia evitar, o mais 

1 A. Durnont, D e  l'organisation ldgde  des cours d'eaic uoua lc tri1~le point 
de vue de l'endiguement, de l'irrigation et du dess&chentenl, etc., lJaris, 1815, 
n.* 292, pag. 489. 

2 Obr. cit., pagg. 107-108. 
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possivel, qiiaesquer servidúes, odiosas como todas as restrições 
impostas ao direito de propriedade. 

G) -1s zorias mencio~iadas determinavam urna distribuição mais 
geral, mas menos proveitosa ; tal processo carrearia muitas vezes 
despezas importantes, que certamente não seriam compensadas. 

Mas, em qiie coriiiste o systerria da preocciipação? Do que 
deixamos exposlo deduz-se a noção dos spstemas da contiguidade 
e distribuicão por zonas. 

A proposito do systerna da preocciipaçáo ouçamos um praxista. 
a E  certo, diz Lobão, que pela preoccupaçáo se pode obter o direito 
de extrahir açua do rio publico; diz-se tel-as preoccupado aquelle 
que primeiro designou o logar para ella, que preparou os ma- 
teriaes para ella, que cl'alguma maneira lhe deu principio, que 
declarou e protestou judicialmente fazel-a, ou ainda extra-judicial- 
merile por alguma convenção ou ajuste. Para preferir a outro, 
Insta qiie o teiitia principiado primeiro por alguns dos ditos modos 
ou seiiielliaiilcs, ainda que outro primeiro a conclua. O direito de 
preocciipaçio extende-se a tudo aquillo, que vem em necessaria 
c~nsequencia, e sem o qiie ficaria irlutil o mesmo direito. E d'aqui 
vem que, se alguern preocciilwu totia a agua d'um rio, e toda 
ella é necessaria para obras, ou rega dos predios, o seu direito 
se  extende a toda ella, aindaqiie a posse fôsse tão sómente em 
parte; assim como a fazera rio rio as obras necessarias. . . Mas 
se dois occoireranl ao mesmo tempo a preoccupar as aguas no 
rio puhlico, e riáo consta qual foi o primeiro: qual deva preferir 
variam os doutores. É certo, porem, que este direito da preoc- 
cupaçgo sO tem logar quando a agua preoccupada apenas 9 suffi- 
ciente ao preoccupante; porque sobejando, ou chegando tambem 
para outros, cessa no prcoccupantc o direito de impedir o seu 
liso emquanto Itie náo é prejridicial. Em todos os casos o pro- 
prietario das agiias tem n'ellas a siia intenção fundada não só 
para a primeira preferencia, mas tem o livre arbitrio de derivar, 
como e quando qiiizcr, no seu predio as suas aguas, aindaque 
pela derivação d'ellas prive aos donos dos predios inferiores do 
commodo, que l A  d'ellas lhe resultava. Esta preferencia do pro- 

1 * 



prietario das aguas não pbde cohibir-se pelos donos dos predios 
iriferiores, aindailue por mil annos as aguas corressem para os 
predios inferiores i ) ) .  

Syntlietisando esla doutrina, definimos systema da preoccupação: 
aquelle em que os predios mais proximos da origem têm prefe- 
rencia no direito de occupação das aguas. 

O nosso codigo segue o systema da contiguidade combinado 
com o da preoccupação. Basta analysar o art. 434-O, que garante 
aos proprietarios iiiargiiiaes (co~ltiguidadc) o direito de se utili- 
zarem das aguas em proveito dos mesmos predios sem prejudicar 
os predios superiores. E certo que, se o proprietario superior 
consuniir rio seu predio a totalidade das aguas, eucontrii-se na 
sua orbita juridica (preoccz~pa~ão) [arlt. 43k0,  43K0, 5 h.']. 

Coriclriindo: contra o pensar de Dias Ferreira e sr. dr. Assis 
Teixeiras, encontra-se no codigo uiii syncretismo prudente dos 
dous systemas, contiguidade e preocciipaçáo. 

O direito dos proprietarios marginaes ao iiso das aguas 6 ,  pois, 
como arleante veremos 3, un1 direito successivo, eventual (Dioni- 
sotti, Traina, Demolombe) e náo um direito egual e simultaneo 
(Mazzoni, Laurent, Alexandre de Seabra): os prol)rietarios devem 
limitar-se a aproveitar as aguas remaiiescentes, qiie Ilies fôrem 
transmittidas dos predios imdzdiatamente superiores &. 

HaverA uma distincção fundamental entre aguas remanescentes 

1 LobBo, obr. cit., §§ 26.0-28.0, 69.0-70.0, etc. 
2 Dias Ferrcira, obr. cit., segunda edição, pag. 303; sr. dr. Assis Tei- 

xeira, obr. cit., pag. 109. 
3 Vid. png. 245 e ecg. 
4 Dionisotti, obr. cit., n? 215. pagg. 135-137; Traina, Le servith Zeg& 

sulle acque cit., pag, 128 infin. e 129; Demolombe, obr. cit., n.O 1G6, pag. 
1!)9; sr. dr. Assis Teixeira, obr. cit., pag. 153, not. (1) ; Mazzoni, obr. c i t  
tom. 111, n . O  208 e seg., pag. 376 e seg.; Laurent, obr. cit., n.O 275, psgt.. 
833-334; Alexandre de Seabra, Direito, an. 11, na0 21, pag. 321 e seg. 
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e escollaticias ou escorrcduras? É muito importante a resolução 
d'este quesito. O principal interesse d'esta qiiestão, diz o sr. dr. 
Assis Teixeira, consiste em decidir se nas remanescentes estão 
compreliendidas as escorrediiras, as qiiaes, infiltrando-se pelos 
meatos da terra, siio transmittidas aos outros predios vizinhos, 
e, portarito, desviadas da corrente, ou se, pelo contrario, e ne- 
cessario reconhecer alguma difierença entre umas e outras, sujei- 
tando as primeiras 4s coridições dos artt. 434.O, § un. e 436.O, 
,$ 4 . O ,  e não applicando As escorreduras as mesmas rigorosas 
condições. 

Os donos ou possuidores de predios, atravessados por quaes- 
quer aguas correntes não navegaveis, nem fluctuaveis, têm o 
direito de usar d'ellaa em proveito dos mesmos predios, com- 
tantoque do refluxo das ditas agiias não resulte prejuizo aos predios 
superiores, e que inferiormente se não altere o ponto de sahida 
das aguas remanescentes (art. 434.O). Esta ultima clausula com- 
prelieiitleri tambem as escollaticias? O possuidor marginal podera 
exercer o seu direito sob a condição de não alterar o ponto de 
sahida, mesmo com as escorreduras? Os corollarios juridicos 
d'esle problema são, pois, muito iniporlantes. 

Parece-nos que o codigo estabelece urna distincção completa 
entre aguas remanescentes e escorreduras, obrigando o utente 
das remanescentes a restituil-as ao seu curso orditiario, sem llies 
alterar o ponto de saliida, mas não impondo a mesma obrigação 
relativamente As escorreduras. Entremos na apreciação dos argu- 
mentos. 

a) Escwrer, diz Moraes, e correr a agua em que alguma cousa 
estava embebida, ou o liquido que se vae separando d'algum 
corpo; e rsmanescer e ficar, sobrar, sobejar. As escorrcduras 
são as aguas usualmente chamadas escollaticias, termo este que, 
embora não ande na teclinologia juridica, 6 usado pelos auctores 
e divcrsarnente interl~retado; a ellas se refere o art. 461.' As 
remanescentes, ao contrario, são as agiias, que, des~iadas da 
corrente para irrigaçáo dos predios, superabiiiidam d'essa rnesma 
irrigação, sendg de novo restituidas a corrente. 



Com certeza os redactores do codigo distinguiram as ideias 
expressas por estes dous termos I .  

R )  Esta mesma doutrina se encontrava no nosso direito antigo. 
aQuanto, porem, as aguas, de que aqui trato, diz Lobão, aguas 
que não são pluviaes, e em que cessa a servidáo conslitu tla pela 
natureza, e que por isso o predio inferior deve soffrer, a i espeito 
d'estas e o predio inferior livre pela natureza mesma, rtiío e 
obrigado a receber as que adquiridas ao predio superior, oii n'elle 
extrahidas, ou se immittem para o inferior, quando superfluas, 
ou para elle trauscendem escollaticiamenteu 2. 

y) Os incori~enientes, que proviriam de se adoptar a opinião 
contraria, seriam graves e perigosos para a agriciillura, e con- 
seguintemente oppostos a intenção presumida do legislailor. Se 
ao iitente das agilas corresse a obrigação de restiluir a11 curso 
ordinario tanto as escorreduras como as remanescentes, nQo seria 
admittida na maior parte dos casos a irrigaçáo dos predios mar- 
ginaes das correntes, pela impossibilidade absoluta cle re a I' izarem 
aquella restitiiição; e seriam inteiramente banidas as benefic~s 
vantagens das correntes na sua applicação As regas de inverno oii 
limas, visto como n'estas regas a absorpção das agilas e tlo con- 
sideravel, que produz necessariamente importantes escorreduras 3. 

VI. Condicão juridica dos proprietarios de predios atravessado. 
ou sirnplcsmenle banhados por corvenie con~trzum. 

A condição juridica dos predios atravessados ou banhados por 
correntes d'agua não navegaveis, nem fluctoaveis, encontra-S. 

1 Direito, an. vir, n.. 30, pag. 468 e seg.; Lobto, obr. cit., % 159.0, r~ot. I + 

pag. 9'2 e seg.; Bruscliy, obr. cit., tom. ir, 5 231.0, pag. 710 c seq.; Sr. . 
A ~ s i s  Teixeira, ibid., pagg. 169-170. 

2 Lobâo, obr. cit , S 159.0, pag. 92. 
3 Sr. dr. Assis Teilcira, obr. cit , p:ig. 171 ; Revista de Legiglaç80 e 

JurisprwEcnn'a, xn. v, u.0 %!(i, pag. 279; an. vr, n . O  279, pag. 297; 1)en 
lombe, obr. cit., n.@ 33, pag. 38 e seg.; >lazzoiii, obr. cit., r i . O  210, paq. 3; 
paecipuh sr. dr. Assis Tcixeira, obr. cit., pagg. 169-172. 
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definida pelos artt. 434."-436." do codigo civil; dificilmente se  
compreliende a doutrina d'esta sub-secção sem a previa arialyse 
dos mencionados artigos. 

a) Os artt. 434." e 435.O regulam o uso e aproveitamento das 
aguas de quaesqner correntes não navegaveis, nem fluctuaveis, 
pelos proprietarios dos predios por ellas atravessados; semelhante 
uso e aproveitamento 6 apenas limitado pelos direitos dos predios 
superiores e inferiores, náo sendo permittido prejudicar com o 
refluxo das aguas os predios superiormente situados, nem alterar 
inferiormente o ponto de saliida das agilas remanescentes (artt. 
434.O, 435.'). O art. 436.O regula esse uso e aproveitamento em 
relação aos predios, que são banhados pelas correntes, prevenindo 
a hypothese das correntes passarem por entre dous ou mais 
predios. N'este ultimo caso, o uso das aguas 6 restringido pelos 
direitos dos predios superiores, iriferiores e fronteiros. 

G )  O dorio do predio, atravessado pelas correntes mencionadas, 
tem o direito de alterar ou mudar os leitos respectivos, comtanto- 
que do refluxo proveniente d'essa niiidanqa, ou d'oiitra qualquer 
circumstancia, não resulte prejuizo aos predios, que estão superior- 
mente situados, nem se altere o ponto de sahida das agiias re- 
manescentes (artt. 436.O, 434."). Na verdade, o proprietario tem 
a propriedade exclusiva do leito das aguas referidas. Não acon- ' 
tece o mesmo com o proprietario do predio banhado, pois que 
não possue a propriedade exclusiva do leito e semelhante facul- 
dade lesaria indisciitirelmente direitos adquiridos. 

y) Os trabalhos preparatorios do nosso codigo confirmam deci- 
sivamente a diipla situação juridica dos predios a que se referem 
Os artt. 434."-436.O I. 

Como applicação d'esta doutrina resulta que, se o dono do 

1 Cod. de Napol., art. 644.0; Cod. Ital., art. 543.0; Traina, obr. cit., pag. 
133 e seg.; Dcmolombe, obr. cit., n . O  195, pag. 184; Laiirent, obr. cit., n." 285 
pag. 340; Dias Ferreira, obr. cit., png 416; Bruscliy, obr. cit., tom. 1 1 , s  231.0: 
pagg. 70, 73; Mazzoni, obr. cit., n." 208 e seg., -;iag. 376 e scg.; praeeipub 
Sr. dr. Assis Teixeira, obr. cit., pagg. 109-112. 



23% COMMENTARIO 

predio, atravessado por corrente não navegavel, nem fluctuavel, 
prejudicar, com a mudança do leito mesrrio dentro do seu predio, 
os predios superiores e inferiores, obrigado a repor as cousas 
no antigo estado ou a indemnizar os proprietarios dos predios 
prejudicados. E terminante a disposição do art. 435.O 

No intuito de melhor comprehendermos esta sub-secção cliscu- 
tiremos algumas hypotheses. 

O proprietario marginal adquire novos predios não marginaes, 
que estão juntos ao predio marginal, de modo que não existe a 
menor solução de continuidade entre o predio marginal c os riovos 
predios adquiridos nZo marginaes. I'oderi o proprietario rnaiginal 
derivar para os novos pretlios ri30 margiriaes ;is aguas da respe- 
ctiva corrente não navega~el, nem fluctuavel? I~lellior: certo in- 
dividuo possue iim predio margiiial, coritigrio a outro predio não 
marginal, pertencente ao proprietario :i ; ,I não tein direito a irrigar 
o seu predio não marginal, com as aguas da corrente não iiave- 
gavel, nem fliictuavel; acontece o contrario com a sitiiação juridica 
do proprietario marginal. Se, porem, o proprielario marginal 
adquirir o predio de A, teri  direito as aguas necessarias para a 
irrigação do predio adquirido, emhora não marginal, mas incor- 
porado no predio marginal? 

Eis a liypothese do art. 437.'; os donos ou possuidores dos 
predios adjacentes ou atravessados pelas correntes, quando ajun- 
tarem aos ditos predios outros, que não tiverem o mesmo direito, 
não poderáo empregar n'estes as sobreditas aguas em prejuizo 
do direito, que sobre ellas tiverem os seus vizirihos (art. 437.O). 
Este preceito juridico e um symptoina do systema da contiguidade. 
Não se concede o uso das açuas da corrente n5o navegavel, nem 
fluctuavel, em beneficio da nova acquisição, quando essa concessão 
redunde em prejuizo dos outros vizinhos marginaes; o proprie- 
tario, ~~oré tn ,  poderi empregar as aguas da corrente no predio 
novamente adquirido, qii;iiido isso iião reverta em prejuizo do 
direito, que sobre ellas liossuam os respectivos vizinttos. Quando 
as aguas sejam em tal aburidancia que, satisfeitas as necessidades 
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dos predios marginaes, ainda sobejem algumas, pbde o proprie- 
tario aproveital-as. 

Fundamentam esta doutrina as seguintes considerações: I )  Se- 
melhante concessao legal não contraria o syslema da contiguidade, 
porque, reunidos os dous predios no dominio do proprictario, 
podem reputar-se constituindo um unico predio marginal; 2) e 
mais justo permittir a um predio, embora não marginal, o apro- 
veitamento das aguas mencionadas, do que deixal-as perder, 
como aconteceria ria hypothese sujeita, se não fôsse a disposição 
expressa do art. 437.O 

Coiicluindo : supponhamos, que a juncção se deu relativamente 
a um predio atravessado por corrente não navegavel, nem Bu- 
ctuavel; se as agiias, que cortam o predio, sao sobejas ( 5  1." do 
art. 43G.O), o proprietario pQde irrigar o novo predio adjacente; 
se rião são sobejas (3 1 . O  do cit. art.) não póde realizar seme- 
lhante irrigaçáo, porque acima de tudo esta o direito adquirido 
pelos vizintios. Do mesmo modo se resolve a hypothese das cor- 
rentes banharem quaesquer predios '. 

Outra hypothese: o proprietario do predio marginal, banhado 
ou atravessado por uma corrente não navegarel, nem fluctuavel, 
possiie oiitro predio não marginal, mas separado do marginal 
por predios iritermediarios alheios ou qualquer solução de conti- 
nuidade. Ninguem discute o direito que possue o proprietario do 

1 Laurent, obr. cit., n." 280, pag. 335; n.0 299, pag. 355; Demolombe, obr. 
cit., n . ~  150, p:i.g. 174 e seg.; Garnier, obr. cit., n.O 180, pag. 163 e segg.; 
Dumont, obr. cit., 1 i . O  143, pag. 228 e seg.; Dionisotti, obr. cit., n.O 213, pag. 
133 e scg.; Cattaneo c Borda, obr. cit., com. ao art. 64.3.O, n.0 15, pag. 116; 
Contra: Laiireiit, obr. cit., n . O  379, pag. 445; Demolombe, obr. cit., ii.0"50 
zh jin., 151, p a g  177 e seg.; n.O"l0 e 211, pag. 249 e seg.; Acollas, obr. 
cit , tom. r, pag. 674; Mazzoni, obr. cit., n.0 218, pag. 400 e scg.; Traina, 
Delvincourt, Zachariac, etc.; Revista de Legislqüo e de Jz~risprudencia, 
an. VI, ri.O 279, pag. 296; VII, n.O 349, pag. 581; VIII, n.0 383, pag. 292; 
Dircito, an. III,  n.O 4, pag. 53; Dias Ferreira, obr. cit., pag. 390; praecipuè 
ar. di. Assis Teixeira, obr. çit., pag, 116 e seg. 
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predio marginal a utilizar as aguas da corrente no serviço da 
irrigaçao do predio marginal sob certas condições; mas, podera 
conduzir as aguas da corrente atravez dos predios intermedios 
para irrigar o predio, que não e marginal? 

Esta hypothese resolve-se polos artt. 434.O e 436.O, a que j;j. 
nos referimos. 

Inclinamo-nos pela solução negativa, que se funda nos seguintes 
argumentos : 
a) A lei, quando attribiie a qualquer proprietario de predio 

marginal o direito As aguas de certa corrente, desconhece os 
proprietarios e sO attende aos predios; não estabelece um privi- 
legio pessoal, consigna um beneficio real ; não e aos propriotarios 
que a natureza concede o beneficio das aguas, mas aos mesmos 
predios; não a todos, mas unicamente aos que são banhados ou 
atravessados pela corrente. Que importa, pois, que um predio 
mais afastado pertença ao mesmo proprietario marginal ? Iiifluirh 
esta circumstancia accidental e constanteinenle mutavel lias re- 
lações que existem pela força da natureza entre esse preilio e a 
corrente? De rnodo nenhum. 

a) O proprietario reune duas qualidades distinctas: n ele pro- 
prietario marginal e de proprietario não marginal; conio pro- 
prietario marginal aproveita as aguas da corrente em beneficio 
do predio contiguo a mesnia correlite; como proprietario não 
marginal náo tem nenhum direito as aguas da corrente para as 
transrnittir ao predio, que não e banhado, nem atravessallo pela 
corrente. Tudo isto se harmoniza perfeitamente com o sysleina 
da conligiiidade, a que nos referimos. 
y) São terminantes as disposições do codigo; o art. 43L0 diz : 

em proveito dos predios alravessados; o art. h3G.O: em proveito dos 
predios banhados, etc. 

6 )  O art. 456.O não tem appiicação; esse artigo permitte a 
qualquer a adjudicação forçada de aqueducto atravez de predio- 
rusticos alheios, mas permitte-a para conduzir as açuas a i111- 
tenha direito; ora, esse direito 5s aguas negamol-o com toda r. 
r;izão aos predios, que não forem contiguos a corrente. 
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Convem accrescentar, que e nullo o contracto celebrado entre 
o proprietario d'um predio marginal, e o dono d'outro predio não 
margirial, que tentia por objecto a cessáo das aguas remanes- 
centes, provenientes da irrigação do predio marginal, a cusla de 
corrente não navegavel, nem flucluavel I .  

Um predio foi fraccionado e repartido por varios donos; como 
deve regular-se o uso das aguas da corrente não navegavel, nem 
fluctuavel, que banhava o predio antes de fraccionado? 

Podem realizar-se duas hypotlieses: I )  a divisão do predio foi 
feita de modo que cada parcella ficou perpendicular a corrente; 
n'este caso ha tantos predios, quantas as parcellas fraccioriadas, 
banhadas pela mencionada corrente; como proprietarios de predios 
marginaes, os donos das parcellas fraccionadas têm direito as 
aguas da corrente em questão; 2) a divisão foi feita de maneira 
que as differentes parccllas fraccionadas ficaram parallelas a cor- 
rente e ,  portanto, separadas. Esta hypothese origina algumas 
d11vitl:is. 

Attendeiitlo ao rigor (10s principios, shinente o dono da fracção 
marginal póde continuar a iitilizar-se das aguas correntes (art. 
h 3 4 . O ) .  De resto, se as fracções náo marginaes continuassem a 
servir-se das aguas correntes, recahiria uma servidão sobre as 
parcellas marginaes, contra a disposição expressa do art. 2170.' 
Entretanto o sr. dr. Assis Teixeira e outros auctores apresentam 
algumas razões de equidade para sustentar doutrina diversa. 
Eil-as : 

a) É uma exaggeraiião de principios affirmar que esta doutrina 
e contraria h lei pelo facto d'ella não attribuir o direito ao uso 
das agiias senão ao predio marginal: uma cousa A attribuir a 
novo a um predio não marginal o direito as aguas; outra cousa 

1 Lnurent, obr. cit., n . O  272, pag. 327; n.O 379, pag. 444; Demolombe, 
obr. cit., n.O 139, pag. 165; Dioriisotti, obr. cit., n . O  200, pag. 124; Catt~riro 
e Borda, obr. cit., pag. 414, etc., etc.; Vid. praecipuè Sr. dr. Assis Teireira, 
pag. 113 e seg. 



e conservar esse direito a uma parcella do predio marginal, ao 
qual a agua pertencia in totzim, e do qual a parcella se não se- 
parou senáo sob essa condição. 

B )  Aos outros proprietarios marginaes pouco deve importar 
que o predio, a que sao devidas as aguas, pertença a um dono 
ou a muitos, fique iridiviso ou seja dividido, desde que a sua 
situação se não torna peior. 

y) A doiilrina contraria, em grande numero de casos, serviria 
de obstaculo a divisão da propriedade, que as leis modernas tanto 
facilitam e favorecem. 

ConvBm, enlretanto, observar que a divisão dos predios deve 
fazer-se de modo que as parcellas respectivas fiquem coiitiguas 
a corrente I .  . 

Aonde devem ser derivadas as aguas de que nos vimos occu- 
pando? As aguas devein ser derivadas eiil qualqiier ponto da 
linlia marginal do predio respecti~~o (artt. 434.O 436.O, fi 3.O). 

VII. Alveus derelictus; situa~:ão do proprietario marginal. 

Ja anleriorniente nos referimos a esta hypothese, expondo e 
criticando a doulriiia de varios auclores $. ,i corrente não nave- 
gavel, nem flt~ctuavel, p0de rnudar de direcyão, abrindo novo leito 
por terras tlifferentes, mais ou menos distantes das que anterior- 
mente atravessava. 0 s  proprietarios marginaes do leito abando- I nado poderá0 continuar a usar das agilas e requerer adjudicação 
da servidáo de aqueducto atravez dos predios iritermedios? Res- 
pondemos negativamente, pelas seguintes considerações: a) a dou- 
trina contraria oppbr-se-ftia ao systema da contigiiidade, perfilhadl. 

1 Demolombe, obr. cit., n.08 153, 154, pag. 180 e seg.; Pardcssus, obr. cit. I 
n.. 106, pag. 158; Acollas, obr. cit., tom. I, pag. 674 e seg.; Rtazzoni, o b  ' 
cit., n.O 218, pag. 400 e seg.; Laurent, obr. cit., n . O  275, pag. 390; Dioni- 
sotti, obr. cit., n.O 212, pag. 133; Traina, obr. cit,  pag. 130; Borda, obr 
cit., pag. 416; praecippllè sr. dr. Assis Teixeira, obr. çit., pegg. 22.r5229, 

3 Yid. pagg. 68-71, 
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pelo nosso codigo em maleria d'agaas; b) os antigos proprietarios 
marginaes perdem semelhanle qualidade na hypotliese do alveus 
derelictus; nada podem reclamar baseados na sua qualidade de 
proprietarios marginaes; a natureza, que Ihes liavia proporcionado 
o uso das aguas communs, retirou-llie semelhante fruição, de ma- 
neira que seria necessaria uma disposiçIo formal, expressa, para 
os manter no uso, que perderam com a qualidade de proprietarios 
marginaes; c) como demonstramos no logar competente, o uso 
das agiias communs concedido aos proprietarios marginaes, con- 
sidera-se urna cornpensaçáo dos prejuizos caitsados pelas frequentes 
inundações de taes correnles; o alceus hrelictus, porem, tornando 
impossiveis taes inundac;óes destroe o fundamento d'aquelle uso, 
que começa de conceder-se aos novos proprietarios marginaes. O 
legislador, animado por um razoavcl espirito de equidade, divide o 
leito abandonado pelos novos proprietarios marginaes (art. 2293.O), 
primeira coinpensaçâo do terreiio inutilizado; subsetluenternente 
reconhece-llies o uso das aguas coinrniins (art. 434.O) 

VIII. Servidão legal de aqueduclo. 

Todos os jurisconsirltos se referem a uma hypothese intima- 
merite relacionada com a doutriria d'esla sub-secc;ão. Aonde devem 
ser derivadas as aguas das correntes não navegaveis, nem flu- 
ctuaveis, usufruidas pelos donos dos predios marginaes? Seme- 
lhantes aguas, j i  o dissemos, derem ser derivadas em qualquer 
ponto da linha marginal do predio respectivo (artt. 434.O, 436.O, 
0 3."). 

1 Demolombc, obr. cit., n.O 139, pag. 165; Laurent, obr. cit., n.O 273, 
pag. 328; Mazzoni, obr. cit., n.O 208, pag. 376 e seg.; Zachariae, hIassé et 
Vergé, Le d~0it &i1 franpais, annoté et rbtabli par Massé et Vergé, Paris, 
1855, tom. ir, $319.0, not. 1, pag. 164; Decamps, dlanuet desprol~riétair~~s rive- 
ruim, Paris-Toulouse, C R ~ .  III, secv. 11, pag. 42 e seg.; Revista de Leg.91ação 
e de Jurispniclencia, nii. viir, n.O 390, pag. 405; Lobão, obr. cit., §$ 270.0- 
272.0; Sr. dr. Garcia, obr. cit., pag. 225 e seg.; Qaruier, obr. cit., n.0 13, 
pag. 13, etc., etc.; praedpuè sr. dr. h s i s  Teixeira, obr. cit., pag. 115. 



Supponhamos, porém, que o proprietario marginal náo póde, 
em razão da grande altura das ribanceiras ou por qualquer outro 
motivo resultante da situação natural dos logares, aproveitar-se 
das aguas coinmuns, em qiialquer ponto da linha marginal do 
predio correlativo; assistir-llie-lia o direito de derivar as aguas 
n'um ponto superior, estabelecendo a servidão legal de ailueducto 
sobre os predios intermedios? 

Antes de nos abeirarmos da soliiçáo, coiivkm frisar a pouca 
actualidade d'esta hypotliese; a mechanica tem inventado bombas 
liydraiilicas de preço relativamerite modico, que permittem fazer 
irrigações em predios superiores com aguas de nivel muito in- 
ferior; de resto a servidáo de aqueducto exige importantes des- 
pezas a que o nosso pequeno proprietario rural difficilmente Póde 
resistir. Entretanto a hypcitliese é possivel. I 

Muitos auetores (Demolombe, Laurent, Dionisotti, Dias Fer- 1 
reira e Bruschy) inclinam-se pela negativa I ;  sustentam que o 
dono do predio marginal não póde derivar, acima da linha mar- 
ginal, quaesqiier agilas communs, embora para a irrigação do 
seu predio ; conseqiientemente não p0de impor a mencionada ser- 
v i d a ~  de aqueducto. 

Outros auctores seguem uma opinião diametralmente opposta. 
Parieu, Daviel, Mazzoni e entre nos o sr. dr. Assis Teixeira $. 

E nosso parecer, diz este ultimo auctor 3, que:o proprietario, 
iio caso figurado, póde estabelecer sobre o predio superior a ser- 
vidáo legal de aqiieducto, e a16 que 6 esta a imica liypoiliese em 1 

1 Demolombe, obr. cit., n.0 213, pag. 253 e seg.; Laurent, obr. cit,, n.O 3EiJ. 
pag. 417; Dionieotti, obr. cit., n.O 210, pag. 132; Dias Ferreira, obr. ci: . 
tom. I, pag. 417 in jin.; segunda edi& paç. 305; Bruschp, obr. cit., tom. : 
8 231.0, pagg. 74 in$n., 75. Vid. si.. dr. Assis Teixeira, obr. cit., pag. 1: - 

2 Esquirou de Parieu, Revue de 14gislation, an. 1845, tom. irr ,  pagg. 2- -  
22; Commentaire de la loi 29 avril 1845, n.O 13, pag. 30; Pacifici-Mazzo: 
obr. cit., n . O  218, pag. 401 e seg.; sr. dr. Assis Teixeira, obr. cit , pag. 1 : 
e segg. 

3 Sr. dr, Assis Tcixeira, obr. cit., pag. 136. 



que o direito ás aguas coinmuns d;i logar a requerer-se, nos 
termos do art. 456.O, essa adjudicaçáo forçada de aqueducto. 

Preterindo a discussão da hypolliese em harmonia com os co- 
digos francez (art. 644.O) e italiano (art. 543.O), limitar-nos-hemos 
a analysar os argumentos do sr. dr. Assis Teixeira, de cuja opinião, 
antecipamos j(i o nosso juizo, discordamos por completo 

Depois d'algumas considerações preliminares, começa o refe- 
rido auctor por apresentar os niotivos do seu juizo; a cada um 
d'elles opporemos as reflexões criticas convenientes. 
a) aDizer que o proprietario não tem o direito de dispor das 

aguas no ponto em que pretende derival-as, e concluir d'alii que 
não póde estabelecer sobre o predio superior a servida0 de aque- 
ducto, e allegar um principio falso e indemoristravel, e d'esse 
principio deduzir uma consequencia mais falsa e extravagante. 
E dar li lei urna intcrpretaçáo judaica. Que importa que o pro- 
prietario faça a derivacfáo das aguas mais acima ou mais abaixo 9 
O que importa e que as aguas náo sejam aproveitadas senão pelos 
predios marginaes: 6 a iinica condição essencial, e que não p6de 
ser de nenliurii modo preterida. lei concede aos proprietarios 
marginaes uni direito, mas 1150 regula o  nod do de exercer esse 
direito. É verdade que o proprietario não deriva as aguas no 
ponto em que 6 marginal; mas tanibem e certo que não e ri'esse 
ponto que elle se utiliza d'ellas, e s6 as aproveita em beneficio 
do predio que e marginal; e que importa o logar onde se effectuam 
os trabalhos para essa deri~ação %) 'l 

Não reconhecemos n'este argumento a demonstração da tliese 
que se  discute. 

Applicando a phrase do sr. dr. Assis Teixeira, podemos dizer 
do principio invocado: é um principio falso e indemonstravel, 
d'onde se dediiz uma consequencia ainda mais falsa e extrava- 
gante. Na verdade a lei concede aos proprietarios marginaes o 

1 Sr. dr. Assis Teixeira, obr. cit., pag. 145 e seg. 
2 Ibid., ibid., pag. 142 e aeg. 



uso das aguas commuiis, chegando mesmo a regular o modo de 
exercer semelhante uso; não se limita, pois, a conceder essa fa- 
culdade. 

Não e diílicil indicar algumas condições expressas por esta sub- 
secção: as agiias devem ser aproveitadas em beneficio dos predios 
marginaes (art. 434.O); devem ser derivadas ria linha marginal 
(art. 436.O, $ 3.O); devem ser aproveitadas de modo que do seu 
refluxo não resulte prejuizo aos predios siiperiores e inferior- 
mente se não altere o ponto de saliida das remanescentes (art. 
4311."); o aproveitameiito das agiias deve ser feito de modo qiie 
não impeça a agua riecessaria para os gastos domesticos dos 
~izinhos (art. 440.O) ; os que se aproveitam das aguas não podem 
alterar ou corromper as qiie não consomem, tornando-as insa- 
lubres, iriuteis ou prejiidiciaes (art. 441."); devem egualmente 
abster-se do factos, que embaracem o seu livre curso, sendo obri- 
gados a remover os obstaculos, que possam surtir prejuizo para 
os seus vizinhos (art. 442.O). 

Na presença d'estes artigos, como serA possivel deinoiiatrar 
qiie o legislador não regtilamenta o modo de exercer o clii-eito ao 
iiso das aguas communs? O proprio auctor, fazendo semelliante 
affirmativa, contradiz-se com o que se encontra n'outra pagina da 
sua obra: uo codigo e expresso - são palavras textuaes I -  ; os 
donos ou possuidores de predios, que são atravessados por 
qiiaesquer aguas correntes não navegaveis, nem fluctuaveis, têm 
o direito de usar d'ellas em proveito dos mamos predios~. 

E nem se diga que a lei é excessivamente rigorosa, collocando 
o dono marginal ria collisáo ile desembolsar quantias importantes 
na acquisição de machinas hydraulic,ia litira irrigafáo o11 iriliibir-se 
de aproveitar em beneficio do seli predio e da agricultura urri 

elemento de riqueza. O legisiador não podia impor iim onus t i  
gravoso, como a servidão de aqiiediicto, aos proprietar os "11 
riores, com o fini maiiifesto dc favorecer o proprietaric~ i i~tci~i~ 

1 Sr. dr. Asais Teixeiia, obr. cit., pag. 118. 
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Demais, se o dono marginal não se utilisa das aguas erri vir- 
tude da elevação do seu predio acima do nivel da corrente, tanibem 
as iuuritlações não o incommodarão normalmente, dispensando-se 
ate cerlo ponto a compensação proveniente do beneficio das aguas. 
Eis as conclusóes a cIue nos levam os principios da equidade. 

B )  Contiiiua o sr. ds. ilssis Teixeira: se o proprietario inferior 
tem direito as aguas, sem duvida tem egualmente direito a en- 
canal-as atravks dos predios superiores em proveito da agricul- 
tura, construindo as obras que sejam necessarias para essa con- 
ducção (art. 456.O) e exigindo dos donos dos predios servientes 
a passagem iridispensavel para a inspecção do aqueducto, e para 
n'elle se fazerem os necessarios concertos (art. 458.O). O direito 
que assiste ao proprietario superior 6 o de exigir previa inde- 
mnização dos prejuizos, tanto dos que do estabelecimerito do 
aqueducto resultam actualmente para o predio, coriio dos que de 
futuro vierem a resultar da infiltração, ou erupção das aguas, ou 
da deterioração das obras feitas para a conducção d'estas aguas 
(art. 456.O, 5 unico). Taes são os direitos e taes as obrigações 
correlativas. Tem ou n5o tem o proprietario marginal inferior 
direito hs aguas? Se tem, não se llie venlia negar o unico meio 
de realizar esse direito, qual e a adjudicaçáo forçada do aque- 
ducto sobre o predio superior, construindo-se as obras indispen- 
saveis para a derivação das aguas. Quem quer o fim, quer os 
meios (art. i2.O) 

Não assentimos tambem a estas considerações. 
Ji dissemos anteriormente, que o proprietario marginal não 

pbde derivar aguas communs ri'um ponto situado fbra da linha 
marginal (art. 436.O, 5 3.O); mas, a servidão de aqueducto (art. 
4Iitl0), atra\.és de predios rusticos alheios, 6 apenas permittida 
quando canaliza aguas a que se tem direito; ora, como as aguas 
derivadas ri'um ponto fora da linha marginal não tem direito o 
dono do predio marginal inferior, não se pode admittir a invocada 
servidão cfe aqueducto. 

1 Sr. dr. Assis Teixeira, obr. cit., pagg. 143-144. 
16 
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rSdmittiriamos de bom grado o argumento exposto, se o dono 
do predio inferior tivesse direito as aguas canalisadas. É esse 
direito que contestamos. 

Esta mesma consideração foi invocada n'outra conjunctura pelo 
auctor criticado. Discutindo a hypothese do proprietario marginal 
possnir outros predios não contiguos a corrente e poder apro- 
veitar as agiias d'esta corrente para a irrigação d'esses predios, 
conduzirido-as atra\és dos predios intermediarios alheios, ex- 
prime-se n'eates terrrios: «náo p6de portanto aproveital-as [as 
aguas da corrente niío navegavel, nem íiuctuavel] para esse predio 
[não marginal pertencente ao mesmo dono, mas separado do mar- 
ginal por predios intermedios, d'outros possuidores] e muito menos 
cedel-as a outro proprietario que venha aproveital-as desviando-as 
da corrente. O codigo é expresso: os donos ou possiiidores de 
prerlios, que são atravessados por quaesquer aguas correntes, 
não naveçaveis, nem fluctuaveis, têm o direito de usar d'c:llas em 
proveito dos mesmos predios. E a invocaçáo do art. 436." do co- 
digo civil seria inutil e impertinente. Esse artigo, e certo, per- 
mitte a qualquer a adjiidicação forçada de aqueducto ati .a~és de 
predios rusticos alheios, mas permitte-a para conduzir :is aguas 
a que tenha direito. Ora, esse direito as aguas é que n6s i'undada- 
mente negamos aos predios que não fôrem contiçuos á coirente~ '. 

O argumento é o mesmo: é o mesmo legislador quem prohib. 
ao proprietario marginal a derivação das aguas para predios n7 
marginaes e derival-as n'um ponto situado fbra da linha margin 
(artt. 43k0,  436.' $ 3.O). 

A doutrina do sr. dr. Assis Teixeira offende tambem o ar 
2170.' do codigo civil, que deterinina os limites do direito - 
propriedade, especialisados no cap. v, tit. iv. part. 111 do mesc 
codigo; principalmente o art. 2271.O reconhece apenas as a 
virlões constituidas por facto de homem, natureza das cou= 
disposição da lei; e nos artt, 2272.0-92281.0 (servidões constitni: 
por facto de homem), 2282."-2286.O (servidões constituidas 

1 Sr. dr. Assis Teixeira, obr. cit, pagg. 116-119. 
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natureza da cousa ou por lei) não encontramos a pretendida ser- 
vidão :i que se refere o aiictor criticado. Apparece-nos, ao con- 
trario. o art. 2286.O a dizer que todas as servidões, denomiliadas 
cle intercsse piiblico ou de interesse particular, são verdadeiras 
restricções do (lireito tle propriedade, e, conio taes, reguladas no 
logar compelente; ora não encontramos n'esse loçar a indicação 
necessaria. 

y) Ouçamos mais a seguinte argumentação. cOs trabalhos pre- 
paratorios do codigo civil, diz o sr. dr. Assis Teixeira4, desde o 
projecto inicial do Sr. visconde de Seabra ale ao ultimo projecto da 
commissão revisora, tallibem correm terminantemente em nosso 
reforço. No prpjecto primitivo o sr. visconde de Seabra coiicedia 
aos proprietarios marginaes o direito de dispor das aguas da 
corrente em seu proveito, &sde que entrarem no seu predio Na 
proposta do sr. Alexnridre IIerculano a mesnia doutrina estava 
ainda conservada, eiriliorn mais corifiisamente : os predios mar- 
giriaes fronteiros, quando a agua iião fôsse sobeja, tinham direito 
a metncle tlo volume da agua transeunle 3. E ,  finalmente, na ul- 
tima proposta da comqiissão revisora, que k a recomposiçáo das 
doutrinas vencidas ate i se sdo  de 1 de abril de 1864 &, os pro- 
prietarios tinham egualmente direito a usar das aguas da corrente 
em proveito dos predios marginaes, logo que n'elles entrarem. Ora, 
esta restricção dos digerentes projectos, que introduziu claramente 
entre nbs a.doutrina dos escriptores a que nos temos reicrido, 
foi eliminada e sugprimida na ultima revisáo geral do codigo, o 
que nos auctorisa a coiicluir que essa doutrina foi rejeitada aberta 
e delilieradamerite pela commissão re~isora))". 

Ainda iião são os traballios preparatorios do codigo civil, que 

f Obr. cit., pagg. 144-145. 
? Projecto cit., art. 459.O 
3 P~opostu cit., art. 10.0, 8 1.0 
4 Actas cit., pag. 466. 
5 Revista de Legblação e de Ju&prudcncia, an. v~r ,  n.O 340, pag. 43G ; 

er.'dr. Aseie Teixeira, obr. cit., pag. 145. . . 



sustentam a interpretação do illustre lente da Universidade. Para 
bem procedermos, e conveniente conhecer os textos do projecto- 
Seabra e proposta-IIerculano, que corroboram mais uma vez a 
nossa doutrina. 

aos donos ou possuidores tlos predios, qiie são atravessados 
por quaesqiier aguas correutes, riáo iiavegaveis, têm direito a 
dispor d'ellas eni seu proveito, desde que entrarem no seu predio, 
comtantoque as não desviem, ao saliir, do seu leito e dirceção 
costumada; excepto se o consentirem os vizinhos, que com isso 
podem ser prejudicadosu (1'ruj.-Seabra, art. 459.O). 

aQuando as torrentes e correntes de uso commum passarem 
por entre dois ou mais predios, o uso das aguas ser i  regulado 
do seguinte modo: se os limites ou extrernos dos dois primeiros 
predios pelo lado superior do curso das aguas fbrem fronteiros, 
cada um dos donos dos ditos predios poderi desviar para o seu 
terreno a porc;lio da corrente que lhe convier, qiiando fôr sobeja, 
não traspassando alias nenhuma quantidade d'ella para outro 
predio. Se não fôr sobeja, cada um d'elles te r i  direito a me- 
tade do volume da agua transeunte. As posturas e regulamentos 
municipaes proverão ao modo de verificar e assegurar a egual 
parlillia das aguas entre os dois viziiilios, que alias poderão dis- 
pensar a intervenção da auctoridade muriicipal quando n'isso con- 
cordarem~ (Proj.-Herculano, art. 10.O fj 1.O). 

Náo ha, pois, sensivel differença entre os artt. 4.34.O do codigo 
civil, 459.O do projecto-Seabra e 10.O, $ .1.O da propost,i-Aercu- 
lario. Da primeiragarte do art. 4 3 S . O  deduz-se, que os tlonos oii 
possuidores de predios atravessados por quaesquer aguas cor- 
rentes não navegaveis, nem fluctuaveis tem direito de usar d'ellas 
apenas em proveito dos mesmos pi3edios ; esse direito basea-se n J 

facto de as aguas atravessarem os predios respectivos; portant +. 
a expressão desde que cntrarmn no seu predio (proj.-Seabra, ar'. 
459.O) e pleonastica; encontra-se comprehendida na primeira par = 
do arligo referido: as aguas não podem atravessar uin pred. 
sem entrar n'elle. O art. 436.' e 5 3.O confirmam ainda a nos- 
doutrina. 
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IX) Caracter eventual ou accessorio do direito ás aguas. 

Referimo-nos anteriormente muito de passagem a esta queslão 4; 
como devemos regular o exercicio do direito de cada propricitario 
confinante? Esse direito sera successivo e evpntztal ou equal e si- 
multaneo,? O proprietario superior ter i  o direito de usar das aguas 
de preferencia ao inferior, de modo que este deva coutentar-se 
unicamente com as aguas sobejas? Ou, pelo contrario, esse direito 
sera egual e sirnultaneo entre todos os proprietarios, isto 6 ,  a 
agua devera ser repartida entre todos os confinantes, limitando 
os inferiores o direito dos superiores 8 ?  

Dividem-se os pareceres. Pacifici-Nazzoni, Laurent e Daviel 
inclinam-se pelo direito egual e siniultarieo; o riosso codigo, 
Traina, Dionisotti e Demolombe consideram esse direito eventual 
e successivo 3. O nosso codigo admitte, na verdade, o direito 
eventual e successivo, pelas seguintes razóes : 

a) O art. 434.O concede aos donos ou possuidores dos predios 
marginaes, que são atravessados por quaesquer agaas correntes 
não navegaveis, nem fluctuaveis, o direito de usar cl'ellai; em 
proveito dos mesmos predios, impondo-lhes apenas duas restri- 
cçóes: não prejudicar com o refluxo das aguas os predios siipe- 
riores, e não alterar o ponto de saliida das aguas remanescentes, 
que têm de ser restitiiidas A corrente. Portanto, os proprietarios 
inferiores têm somente direito As aguas remanescentes, isto e ,  
as que sobejarem dos predios superiores depois de satisfeitas as 
necessidades respectivas. E um direito eventual e successivo. 

B) No art. 436." $ 4 . O  encontram-se estas palavras: á sahida 
das aguas remanescentes, se as houver.. . Portanto, o legislador 

1 Vid. pag. 228. 
q Sr. dr. Assis Teixeira, obr. cit., pagg. 145, 146. 
3 Pacifiri-Jlazzoni, obr. cit., n." 208 e seg., pag  376 e seg.; Laiiiriir, 0111.. 

cit., n.O 278, pagg. 333 in$n , 334; Daviel, obr. cit., n.O 584, pag. 136 seg.; 
Traina, obr. cit., pagg. 128 in,fin., 129; Dionisotti, obr. cit., n.O 215; pagg. 
135-137; Demolornbe, obr! cit., n.O 166, pag. 202. 
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adrnitte a possibilidade de não haver aguas remanescentes ; isto 
e ,  todas as aguas da corrente fôrarn empregadas nos predios su- 
periores, ficando privados d'ellas os outros predios inferiores. O 
codigo, pois, adrnitte o systerna da distribuição successiva e even- 
tual. 

y) O direito successiro e eventual ao uso das aguas é um corol- 
lario necessario dos systemas da contiguidaile e preocciipação, 
seguidos pelo nosso codigo em rnateria d'aguas. 

6) O direito egual c sirnultaneo offereceria innurneros incon- 
venientes e tornaria illusorios todos os beneficios agricolas, que 
o legislador pretendeu prestar. Coricede~iilo-se egual direito a 
todos os proprietarios marginaes superiores e inferiores, todos 
se aproveitariam d'ellc na estiagem em qiie as aguas rião chegam 
para todos; a totali(lade das aguas subtlividir-se-hia ao extremo 
ile náo prestar utilidatles senbiveis a nenhum proprielario mar- 
ginal. 

E )  E miiilo e~iuitritivo o direito eventual e successivo, porque 
são os prol)rietarios superiores os primeiros a soffrer iniportantes 
prejuizos com as grandes inundações. 

1) Os trabalhos preparatorios do codigo civil tiram todas as 
duvidas; o pensamento da conimiss50 foi manter este systema 
do dircito eventual e successivo, que transparece clararne~ite na 
proposta-Elerculano e apparece no codigo civil, embora ciinfusa- 
niente redigido i .  

X) Destino das agtias contmuns. 

li que especic de iisos podem os proprietarios ~nargiiirics de. 
tiiiar as ngiias das correntes não navegaveis, nem fluclua~ci: 
Poderão incliflerentemente aproveital-as para fins agricolas oii  , 
dustriaes 8 ?  

1 Sr. dr. Assis Teixcira, obr. oit., pagg. 158-161. 
nAs palavras do $ 2.0 do art. 436.O *propo~eiona2 á extensão c 21veeú'  

do seu prediou excluem o dono do predio fi-onteiro 'de partilha na agua E. 
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Respondemos affirmativamente pelas seguintes consideraqões: 
a) O art. 434.O, dizendo, que o proprietario marginal tem direito 

sobeja para fins industriacs, pois comquanto o legislador na especic do 
art. 456.0 proteja egualniente a indiistria, e tambcm aos usos industriues se 
refiram os Ilecretos de 1 e do 19 de dczemhro de 1892 em varios aitigos, 
na hypothese do § 2.O do art. 43(i.O, isto 6, qic;iiitlo a agua não sobcj:~, n i o  
póde ser attendida a industria com prejuizo das necessidades dos piedios, 
vista a redacção do paragrapho. 

arlinda hoje B da competencia do poder judicial a questão sobrc divisso 
d'agua não sobeja. 

«O Decreto de 1 de dezembro de 1892 (art. 5.0), s6 auctorizava o governo 
a pcrmittir nas correntes de uso commum o emprego do excedente da agua 
para usos geraes, industriaes, agricolas c de irrigação, depois de satisfeitos 
os direitos dos proprietarios marginaes, provando-se por inquerito a utili- 
dade da derivação, e o n lo  prc.juizo para os legitimas direitos dos proprie- 
tarios confinantes, como o Regulamento de 19 de dezembro de 1892 (art. 226.0) 
s6 permittia aos doiios de pr~dios  nZo confinantcs com estas corrent<~s de- 
rivar as ugiias para a irrigaçlo d'esscs prcdios ou terrenos, com a condição 
dc nZo picjiitli(~nrcin os ilirc~itou I(,gitirnos dos prcdios confinantcs. 

Mas, tendo aquelle Dccrcto coiisignado no art. 23.0 a seguinte prol isgo : 
.Fica tarnbem sujeito ás prcscripç5es d'esta lei e do regularne~ito que d'ella 
fae parte, sem prejuizo dos direitos garantidos pelo codigo civil, c na coli- 
forpidade dos artt. 380.0 c 381.0 c10 rriesmo codigo, o uso e aproveitamento 
da? aguas dos lagos, lagôas, esteiros, vallxs, canaes, rios ou correntes, quer 
na e aveis ou fluctuaveis, quer de uso commum, para a navegação ou flii- Y ctuaqao, para a irrigação ou para fins agricolas ou industriaesr, o Regu- 
lanpento de 15 de janeiro de 1892, prevalecendo-se d'esta disposição, que 
antecipadamente fazia do regulamento parte da lei, deu nos artt. 221.O-223.O 
competencia As circumscripções hydraulicas para dividirem as aguas não 
navcgavcis, iieiii fluctuaveis entre os predios confinantes, tendo em conta 
na  distribiii(i20 a superficie, necessidades, c natureza de cultura dos prcdios 
conforme, o art. 436.0, bem como quaesquer a y a s  eoni destino Q. irrigação, 
provenientes dc derivaçoes, nascentes. ou levadas pelos predios que hquellas 
aguas tivessem direito. 

UNO dcsempenlio d'cstc servi90 a circumscripç~o liydradica tem de fazer 
o aidastro dos predios, a divislo da agua e o regulamento para a exccuçio 
qw serti. intiiiindo, depois de homologado pelo director, aos interessados, 
ficando tudo c~crnsignado n'um termo que ha de ser assipado pelo chefe da 
sec<;ão t. pelo mrstrc de vallas e todos ns interessados. 

a820 poróm insustentaveis semelhantes disposiç0eq já  (.orno attc~iit~~toiink 



248 COMMENTARIO 

a usar das aguas commons em proveito dos predios respectivos, 
não distingue entre beneficias agricolas e industriaes : ubi lex non 
distinguil. . . 

E )  Diz o art. 436.O, i.', que o proprietario em questão pbde 
usar da porção d'agua que lhe convier; ora, esta converiiencia 
deriva egualmente de fins agricolas e indiistriaes. 

dos principios que commcttem 4s justiças ordinarias, e n8o aos agentes do 
governo, e agentes muito subalteimos, o conhecimento das qucstòcs rcla- 
tivas a direitos privados, j4 porque não ha director de circumscril~çio hy- 
draulica, chefe de secgio e mestre dc vallas em todas as localidades, e 
muito menos nas terras sertanejas, onde mais frequentes são as  quesüies 
d'aguas. 

rFelizmente que no citado art. 221.", § 3 . O  ficou reconhecido ao5 interes- 
sados o direito de intentar acção ordinaria perante os tribunaes judiciaes 
para fazerem valer os seus direitos, desde que no termo dcclmern que se 
n30 conformam com a distribuição feita, e que assiin ú licito ao interessado 
recorrer dcsde logo 4 justiça, allegando a falta dos funccionarios hydrau- 
iicos, a que o Regulamento se refere, no territorio do juizo, e recusando-se 
em todo o caso a estar por qualquer distribui~ão que a circumscripçlo I 
hydraulica haja de fazer. 

<cN'estes tcrinos poder4 dcsde logo recorrer ti. ac(;%o rspeeial pre-cripta ntl 
art. 566.O do codigo de processo, postoque o rcgulameiito reinvtt L os inte- 
rcssados para a acçgo ordinaria, porque elle toma a acçlo ordii aria pel . 
acção de direito commum. 

.Além d'isso os Decretos de 1 e de 19 dc dezembro de 1892, nri partc e1 
que excedem as faculdades do poder executivo, não obrigam o poder jud - 
cial, emquanto n&o fôrem confirmados pelo poder legislativo. 

"Esta acqilo especial de divisão d'aguas é só applicavcl 4 divisko d - 
aguas não sobejas entre os predios fronteiros, e não 4 divisão de quaesqu 
outras aguas, quer aproveitadas por uso c costumc, ou por outro qiialqi 
titulo, quer particulares, pertencentes a diversos comproprietarios. 

((Na divisâo d'aguas fúra da hypothcse do art. 536.0 do codigo de p- 
cesso s6 é competente o processo ordinario. 

rTambem h lo  de ser observados os termos do Regulamento de 19 de c - 
zembro de 1892 (art. 224.")) na divisão das aguas de uso commum em r - 
tude de combinação feita pelos proprietarios de predios confinantes p - 
a dcrivayão da agua em frente do prcdio superior para a irrigagh de to 
os predios (cit. Regul. de 19 de dezembro de 1 8 9 2 ) ~ ~  Dias Ferreira, obr. c 
segunda edw, pag. 308 e aeg. 
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y) No 3 2.' do mesmo art. 436.' permitte-se ao dono marginal 
usar d'uma parte das aguas proporcionalmente a extensão e pre- 
cisões do seu predio; taes precisões derivam de fins agricolas e 
industriaes. 

6) O direito dos proprietarios marginaes é um favor; pelo apbo- 
risma juridico favorabilia amplianda, odiosa restringenda, devemos 
extendel-o aos fins agricolas e industriqes. 

c-) O elemento historico conduz-nos As mesmas concliisões. aAs 
agiias dos rios e ribeiras publicas não navegaveis, diz Coelho da 
Roclia i ,  podem occupar-se para as regas ou para motores de 
moinhos ou d'outras machinas~. Coelho da Iioclia cita a proposito 
o Alvara de 27 de novembro de 1804, $ 1 1 . O  e o praxista Lobão9, 
que se inclinou ao mesmo parecer. Se o codigo de Napoleão (art. 
644.') limitou o uso das aguas a irrigação dos predios, a maioria 
dos commentudores, considerando exemplificativas as expressões 
do art. 6 4 k 0 ,  ensina, que as correntes não navegaveis, nem flu- 
ctuaveis potliam applicar-se aos usos domesticos ou indiistriaes. 
Hannc(1iiirn foi o iinico comnientador, que interpretou restricta- 
mente aqiielle artigo do codigo franccz. 

O moderrio çodigo it:iliaiio express:imente declara, qiie os pro- 
prietarios margiriaes podem fazer liso das aguas correntes per lu 
irriqcczione dei suoi fundi d per l'esercizio delle sue industrie (cod. 
ital., art. 543.'). 

Os donos ou proprietarios dos predios rnargirincs podem, pois, 
utilizar as aguas respectivas para fins agriccilas ou iridustriaes. 

2 )  ,i cxprcssiio generica predios curnprehende os predios rus- 
ticos e urbailos (arlt. 434.O, e 5 un. do 374.O); se o legislador 
teritasse refei-ir-se apenas aos fins agricolas, empregaria a pbrase 
yredros ~*ilslicos. Subsiste, pois, a nossa doutrina 3. 

1 Coelho da Rocha, obr. cit., tom. 11, Q' 413.0 
2 LobZo, obr. cit , fi 24.0 
3 Reuistn de Legislqão e de Jurispr~~dencia,  nri. rx, K I . ~  418, pag. 24 e seg.; 

Demolombe, obr. cit., n . O  156, pag. 188: Laurent, obr. cit., n." 283, pag. 338; 
sr. dr. Garcia, obr. cit., pagg. 51, 211 e seg.; D. Toribio de Areitio, obr. 
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O commentador Dias Ferreira i apenas discorda em parte da 
nossa doutrina, embora o sr. clr. Assis Teixeira lhe altribua 
uma opinião contraria. a 0  dono do predio atravessado pela cor- 
rente, diz o commentador, tcm um direito absoliito ao uso das 
aguas e ao leito, poderido tisar d'elles a sua \uritade e alti:rar e 
mudar o leito (artt. 434.O, 435.'), sem que tenlia a dar partilha 
ri'essas aguas a vizinlio algum, e apenas com diias restricçijes, 
que tendem a salvaguardar os direitos de terceiro.. . A tlispo- 
sição do art. 436.O nas palavras proporcional a rrtensiío e prccisGes 
do seu predio prova, que o dono do predio fronteiro 1120 pode 
derivar a agua, com prejuizo dos direitos de oiitrem, parti fins 
industriaes, mas sim unicamente para fins agricwlas)) 3. I>crsistem 
as mehmas ideias na segunda ediç3o do seti comrncntario $. 

O argumento do conimenlador Lasea-se na phrase proporcional 
u e ~ t e i ~ s ü o  e precisóes do seu predio ($ 2.' do art. 436.') ; ora, 
referindo-se o art. 436.' as duas hypotlieses mencionadas nos 
5s 1." (aguas sobejas) e 2." (agiias não sobejas), a argumeniação 
transcripta, determinada pelo texto do $ 2 . O ,  apenas conclue para 
a bypotliese das agiias não sobejas. 

O commeritador Dias Ferreira professa, portanto, unia opiiii5o 
cliversa, mas não contraria a nossa e do sr. dr. Assis Teixeira; 
o prolwietario ou dono do predio atravessado, ou banhado pela 
caorreiite não navegavel, nem fluctuavel, havendo aguas sol~ejns, 
pbde applicar as aguas respectivas a fins agricolas ou industriaes; 
outro tanto n3o acontece, desde que a agua não seja sobeja; 
n'esta ultima hypotliese, o dono do predio fronteiro não pUde 

cit., pagg. 45 e seg., 62 seg., 72 e scg.; G. Goyena, obr. cit., tom. I, pagg. 
427 infin., 428; Daviel, obr. cit., n.O 585, pag. 137 e seg.; praecipuè sr. dr. 
Assis Teixeira, obr. cit., pag. 161 e seg. 

1 Dias Ferreira, obr. cit., pag. 416. 
2 Sr. dr. Assis Teixeira, obr. cit., pag. 163, not. 1. 
3 Dias Ferreira, obr. cit., pagg. 416 e scg. 
4 Dias Ferreira, obr. c i t ,  segunda ediçüo, pag. 246. (Vid. ~ e t r i ,  pafi 2.1- 

pot. 2). 
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derivar 3 agua, com prejiiizo dos direitos de outrem, para fins 
industi,iaes, mas sim unicamente para applicações agricolas. 

SI. Direitos adquiridos ao tempo da  promulga!,fio do  codigo. 
Ir~zprescripiibilidade do direito á s  agzcas. 

Sio importanles as disposições transitorias em materia d'agnas 
tle uso comriiiim; o codigo, estabelecendo novas providencias, 
procurou todavia gararitir a effectiviilade dos direitos adqriiridos 
ao tcmpo da sua promulgação; assim o exigia a principio da 
não-relroactividade consignado no art. 8." do mesmo codigo '. 

1 O sr. dr. Peiva e Pitta (QuestOes +transitorias do direito civil porti~guez, 
Coimbra, 1870, pagg. 133-140) julga tão conforme com o art. 8." a dispo- 
s i y b  do art. 438.0, que reputa desilcccssario o preceito d'oste ultimo artigo. 
Eis a sua argumentação: aA disposiç20 transitoria do art. 438.0 do rodigo 
civil 6 conforrnc com a dgutrina do art. 8.0 do rneemo codigo, e corno tal 
dcsrieci,ssaria, visto que, scgiliido o priricipio coiisignado n'este artigo sobre 
a matciia da não-retronctivicl:~de, n2o podia dar-se outra resoluçito ao pro- 
blema (10 art. 438.O Qualcluc~r que f6ssc o titulo por qiie alguem, antes da 
pmmulgaç20 do codigo, Iiouvcsee adquirido direito sobre ccrtns e dc termi- 
nadas aguas, ou fôsse em virtude da lei, por uso e costume, concess20 cx- 
pieasa ou prescripçáo, nunca este direito podia ser prejudicado pelas clis- 
pbsiç~es innovativas do codigo civil, porque, sendo crn qualquer dos casos 
o direito definido e certo, não podia ser extorquido pela nova lei Heiri re- 
t~onctividade, co~idemnada tanto pelos principias geraeu, que regiilani a 
rnateria, como pelo systema do auctor do codigo. Parece, porbm, que exi- 
gindo o codigo no 13 unico a este artigo, para qiie a prescripçlo seja atten- 
dida, que recaia sobre opposiçiio n3o seguida, ou construcqão de ol~ras no 
1)redio siipcrior, d'onde possa inferir-se abaudono do priniitivo direito, res- 
triiiqii~ os eitc.itos da preùcripção segundo a lei antiga, e que portanto dera 
(vileito rctronctivo d lei. Maa não é assim, porque a opposiçno não seguida, 
c .L ~oiibtrucção de obras no predio superior, que o codigo exige conio con- 
digões para a prescripç30 das aguas, jic eram tambem requeridas pela legis- 
laçáo portogueza anterior (Resolução Regia de 17 de agosto de 1775) e 
g$los nossos praxietas (Lobto, obr. cit., g' 75.0, pag. 44; Mcirelles, Rqol.- 
torio Juridico, verb. Agwcs). A constriicç20 dc obras, d'oride se infira o 
abandono do dircito primitivo, ú claramelite exigida pela Rcsoluyio mcn- 
oipnada, e a opposigão n3o segiiida ngo é outra cousa se riáo a sciencia e 



As disposições transitorias encontram-se consignadasnos artt. 438.O 
e 439.O 

«O que se encontra disposto nos artigos anteriores (artt. t34.O- 
438.') nnã prejudica os direitos adquiridos ao tempo tla promul- 
gação do codigo, sobre certas e determinadas aguas, por lei, uso 
e costume, concessão expressa, beritença oix prescripção (art. 
438.O). A prescripção, porem, sY será atlendida para os effeitos 
do art. 438.O, qiiantlo reciiia sobre opposiyáo n5o seguida, ou 
sobre a construcção de obras no predio siiperior, de que possa 
inferir-se abandono do primitivo direito (s iin. do art. 438.O). O 
direito, porém, que tkni os proprietarios ao iiso das aguas, que 
atravessam ou banham os seus predios, sera de futuro impres- 
criptitel e só poderá ser alienado por escriptura ou auto piiblico 
(art. 430.O)~. 

Assim : o dono d'uai predio, de ribanceira muito alta, construiu 
certas obras destinadas a irrigação com as agiias da corrente de 
uso commum; o codigo respeita o direito adquirido mediante 
essas obras, desde que na acquisiçáo do direito se hajam cum- 
prido os preceitos da leçislaqáo antiga. 

Antes da proinulgnyáo do codigo civil o proprietario marginal 
alienou aguas de liso commum; a lei nova respeita semelliante 
alienaçáo, desde que ,se tenham observado as prescripções clo di- 
roito antigo, que divergiaili das consignadas no codigo civil. 

O proprietario 1nargin;il encaminhou certas aguas da coibrerite 
commum para um predio iiáo marginal; se esse costume pres- 
creveu, harmonicamente com os termos do direito antigo e do 
5 un. do art. h38.@, a lei nova reconhece-o. 

puciencia do dono do predio servicnte, que T~obiio (ibid., $ 13Eiu, pag. 81 
eiiumera entre os requisitos riecessarios para a prescripção das agUaS. Sendo. 
pois, estas duas condiqões exigidas já pelo direito anterior ao codigo, pars 
que a prescripção de yuc sc trata surtisse o seu effeito juridico, o un. d. 
mt. 438.0 do mesrno codigo, prcscravendo as tambem nas prescripçGes an- 
teriores, nto offarideii os direitos existentes ao tempo da sua proniulgaçilr 
e, portanto, respeita o principio da não-retroactividade* (Obr. cit., pagg 
139-140). 
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Iniciemos o exame dos diversos titulos reconiiecidos pelo Icgis- 
lador como legitimos para constituirem a base do direito 3s aguas 
das correntes commuris adquirido ao tempo da sua promulgação: 
A) lei. 11) uso e coslume, C )  concessão expressa, D) sentença, E )  pres- 
cripçlio. 

A) Lei. O codigo resalva (art. 438.') os direitos adquiridos ao 
tempo da sua promulgação, sobre certas e determinadas aguas, 
por lei. O art. 438.' e, pois, uma excepção ao art. 5.' da lei de 
1 de julho dc 1867, que revogou toda a legislação anterior, que 
recahisse nas materias abrangidas pelo codigo civil; os direitos 
legitimameiile adquiridos por lei no dia 22 de março de 1868 
são respeitados pelo codigo. 

Esta providencia, observa o Sr. dr. Assis Teixeira < responde 
em nosso conceito ás impreteriveis exigencias da justiça e afigura- 
se-nos tle lodo o ponto consentanea com os mais sãos principias 
juridicos, desde que o direito publico nacional e, de accôrdo com 
elle, a doutrina e jurisprudencia civil assentam como base cla le- 
gislncão o principio da náo-retroactividade da lei (Carta Consti- 
tucional, art. 145.', $ 2.';  cod. civ., art. 8."). 

Ternos um exemplo frisante do que deixamos dito no Alvara 
de 27 de novembro de 1804, que (artt. 11.', 13.') perniitte a 

1 Ibid., pagg. 234-235. 
a Alvarcí de 27 de novenlbro de 1804. 
Art. 11." Em qualquer das provincias do reino, aonde ou alguma povoação 

em commum, ou algum proprietario em particular emprehender o tirar de 
algum rio, ribeira, paul ou nascente d'agua algum canal ou levada para 
regar ais suas terras, ou para as esgotar sendo inundadas, requerer4 a qual- 
cllicr doa ministros da vara branca do termo ou comarca, para que lhe de- 
marque e aasigne o logm e sitio mais cornmodo por onde eila póde ser 
constriiida, ouviiido o parecer de louvados ou de pessoas intelligerites : o 
qual do que accordarein mandar4 formalisar um processo verbal, e por elle 
lhe dar& ou negar8 a licença para a construcçHo, citando-se por editos a s  
partes interussadas; c do que julgar se poder& recorrer 4 Mera do Desem- 
bargo do Paço. Não poderão estas obras ser embaraçadas pelos proprie- 
brios dos terrenos por onde ellas passarem : mas serão obrigados a deixarem 
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alguma povoação ou proprietario em particular o tirar d'algum 
rio, ribeira, etc., algum canal ou levada para regar as suas terras. 
Embora os artt. 434.' e 436.O restrinjam aos proprietarios mar- 
ginaes o exercicio d'esse direito, o legislador garante (art. 438.O) 
o direito adquirido nos ternios amplos dos artt. 4i.0 e 43.O do 
referido Alvará. E assim deveria ser. 

Imagine-se a extraordinaria perturbação que traria, mormente 
aos proprietarios do norte do paiz, a doutrina dos artt. 4 3 ' 1 . O  e 
436.O, ferindo direitos adquiridos e immemoriaes, alterando o valor 
da propriedade, inutilando engenhos dispendiosos. A historia patria 
regista acontecimentos funestos proinovidos pelas providenc*ias le- 
gislativas, que alteram fundamerite a organisação da propriedade. 

Antes da promulgaçáo do codigo civil a nossa legislaçio em 
materia d'aguas constava de leis geraes e especiaes; sem pro- 
curarmos ser completo formamos os seguintes schemas: 

hlvará de 27 de novembro de 1804, 5s 1 4  . ' -13.O 
Resolução de 4 7  de agosto de 1775. 
Direito commum e subsidiario. 

construir o aqucducto, e passar a aagu, pagando-se-lhes o prejuizo por ar- 
bitno de louvados. 

Art. 1 3 . O  Os referidos aqueductos não ficarão constituincio sei-vidio; mas. 
a todo o tempo que qualquer das propriedades venha a murar-se ou vallsr- 
se, sómente serao obrigados seus donos a deixarem passar a agua e con- 
certar o rtquedueto; sem serem obrigados 8 sementia de dar caminho ou 
passagem pela propriedade. Assim como a todo o tempo poderá o pro1)iie- 
tario do terreno requerer a, mudan~a  de aqueducto, se ella não prrjutiica- 
ti passagem da agua, e for conveniente ao predio, fazendo a mudanya :i ZIL 

custa. E aquelle proprietario que pretender regar de novo as  sum trrra- 
depois de já se achar construido o aqueducto, ser& admittido a tcr Imrz 
na  divisão da agua, pagando a sua quarta parte da despeza aos maib iz 
teressados que o fizeram construir; e quando esscs se nSo possam i n d  
viduar, a depositar8 no cofrc do concelho. E quando f6r necessario Iiawl 
divisiio judicial da agua, n'esta se seguir8 o arbitrio de louvados iiitel 
gentes.» 

(Sr. dr. Assis Teixeira, Aguae, pagg. 369-370). 



AO CODIGO CIVIL PORTUGUEZ (255 

Leis especial 

'sobre tis aguas do ' ~ e e r e t o  de 3 de julho de 17581 rioBarcarena <. 

Aviso de "L de mai~ço de 1811 
Lei de 12 de novembro de 1851, 

art. 3." I 

ProvisOes de 7 e 8 de maio de 1493 
Carta Regia de 19 de janeiro de 1562 
Alvari de 18 de agosto de 1563 
Provisão de 5 de março de 1770 
Carta ltegia de 17 de juiilio de 1800 
Carla Ilegia de 14 de maio de 1804, 

art. 2.O 

A palavra lei do art. 438.' abrangera apenas as leis especiaes, 
ou, simultarieamente, as leis geraes e especiaes? Encontramos 
duas soliições diversas; a Revista de Legislagão e de Jurispu- 
drncia declara-se pela interpreta~ão restrictiva da referida pa- 
l a ~ r a  sustenta, coliereiitemeiite com tal doutrina, que o art. 438.O 
apenas respeita os direitos adquiridos, antes da promulgação do 
codigo, por lei especial, sobre certas e determinadas aguas. Outra 
B a soluçáo admiltida pelo sr. dr. Assis Teixeira &, que nos pa- 
rece fundamentar deviclamente o seu asserto. 

A fievista, depois de ter mostrado que pbde a alguem parecer 
que o :trt. 438.0 se refere na palrivrii lei ao iilvar3 de 27 tle no- 
vembro de 1804, expõe do scçiiiiitc modo os fundamentos que 
a decidiram a seguir opiiii3o diffcrente. ((Seguimos opini3) con- 
traria, porquanto o citado art. 438.O do codigo resalva os direitos 
adquiridos ao tempo da sua proiniilgaqáo, sobre crrtas e delermi- 
nadas aguas por lei, uso e costunie, concessáo expressa, sentença 

sobre as aguas 
da da 
Madeira 

' 
Gazeta doe Tribunaes, an. rv, n.O 472, pag. 1911 e seg. ; Sr. dr. Assis 

Teixeira, obr. cit., pag. 235 e seg. 
2 Direito, an. VII, n.O 30, pag. 468 e seg. 
3 Revista de Legislação e de Jurisprudenca, an. vn, n . O  340, pag. 436. 
4 Sr. dr. Assis Teixeira, obr. cit., pag. 237 e scg. 



ou prescripção; e a lei a que este artigo se refere 8, não a lei 
geral que existia sobre aguas, que não dava direito a ninguem 
sobre certas e determinadas aguas, mas sim qualquer lei especial 
que ao tempo d'aquella promulgação tivesse applicado certas e 
determinadas aguas a um fim especial. Assim, por exemplo, sobre 
as aguas do rio Alviella ri50 l)o(ler;i hoje nenl~um dono de predio 
marginal adquirir direito, rios termos dos arlt. 434.O, 436.O e 
1139.' do codigo, porque estas açiias jri linham sido concedidas por 
lei i empreza do abastecimento das aguas de Lisboa, vistoque 
foi approvado pela lei de 2 de julho de 1868 o contracto celebrado 
entre o governo e a dita empreza, e pela coniliçáo 3." deve esta 
empreza conduzir a Lisboa toda a agua, que o Alviella poder 
fornecer ria estiagem. e pela condição 40." o govcrno coricede e 
garante i empreza a posse, adniinistração e usufruição das agnas 
que ella d e s i a r  e iritroduzir nos seus encanamentos conforme o 
dito conlracto; e, portanto, k um caso em que lia direitos sobre 
çerlas e delermi~zadas aguas, os quaes o art. 438.' do codigo civil 
malida respeitarn. 

O sr. dr. Assis Teixeira discorda d'esta doutrina i ;  podemos 
reduzir d'este modo a sua argumentação : 
a) O codigo não manda respeitar os direitos adquiridos, ao 

tempo da sua promulgação, por lei sobre certas e determinada5 
aguas: manda, sim, respeitar os direitos sobre certas e deter- 
minadas aguas adquiridas por lei ao tempo da sua prnmiilgação. 
fi cste o pensamento claro que resulta da redacção do ar[. 438.": 
para dar-llie outra intelligencia seria necessario imaginar um;[ 
tra~isposiçáo de palavras pouco verosimii, e inteirameiite ~Icsusadci 
no estylo das leis. 

6) Como dissemos anteriormente, o art. 438.O e um deserivolv - 
mento do art. 8 . O ,  em que se estabelece o principio da não-it - 

troaclividade; tratarido-se, pois, d'urn direito adquirido, pouc 
importa que o tenha sido por lei geral ou especial, a lei re t roap  

1 Obr. cit., pag. 239 e seg. 
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sempre que se offenda esse direito. I'ortarito o art. 438.O manda 
respeitar os direitos adquiridos ao tempo da promulgação do co- 
digo, sobre certas e determinadas aguas, por lei geral ou especial. 

y) Oiide a lei não distingue não deve distinguir o interprete, 
a náo ser que razões especialissimas e de força indiscutivel aucto- 
risern seinelhante distiiicç5o; ora o art. 438.O emprega a palavra 
lei na sua niaior generalidade, sem a niinirria restricção, e todos 
os argu~neritos, que se podem excogitar, são contra semelhante 
doutrina. 

6) a 0  proprio art. 438.", pondera o sr. dr. Assis Teixeira l ,  

fornece de boni grado uni argumento valioso e decisivo em prol 
da nossa opiniáo. Manda elle respeitar os direitos adquiridos por 
sentenca ao tempo da ~)romulgação do codigo, exprimindo assim 
a tiomenagem coristanteniente reconhecida aos inviolaveis effeitos 
do caso julgado. (:onsegriiiitemeiite, o proprietario que, por en- 
contrar rosistenci;is e embara~os por parte dos donos dos predios 
(111(? as agim hoiivessem de mais commodamente atravessar, re- 
corresscl, antes da vigeiicia do codigo, aos tribunaes ordinarios nos 
termos do Alvarb de 1804, teria indubitavelmente obtido a seu 
favor senreiifa, que llie demarcaria o logar onde deveria ser cons- 
truido o aqueducto para a levada, e com ella o direito a usar de 
certa porção das 'aguas do rio ou ribeira, por meio da divisão 
judicial com prkvio arbitrio de loiivados intelligeiites (Alv. cit., 
de 1805, $3 xr-xiir in FIZ.); e esta seiiteriça serb ainda hoje re- 
ligiosamente observaria e mantida, porque assim o preceitua ex- 
pressamente o art. 438.O do codigo civil. Supponliamos, porem, 
que o nicsmo proprietario não teve necessidade de recorrer no 
dominio do direito antigo aos meios judiciaes, ou porque não 
se llie oppoz resistencia por parte tios interessados, ou porque 
não rnecleava enlre o seu predio e o rio ou ribeira nenhum ter- 
reno pertencente a outrem, ou porque em concerto amigavel se 
accordou extrajudicialmerite com os outros proprietarios; cons- 

1 Auct. e obr. cit., pag. 242 e seg. 
17 



truiu a levada e regou as siias propriedades ou moveu os seus 
artefaclos. 1)everi agora decidir-se que este direito, incontroverso 
e claro, que ninguem ousou contestar por ser manifestamente 
baseado na lei, direito legitimamente adquirido sobre certas e 
determinadas aguas a sombra da legislação vigente, esta em mais 
precaria co~idição e é mais insubsistente e infundado do que o 
outro direito, que foi vivarriente impugnado e controvertido, que 
precisou de ser allegado e provado perante o respectivo tribunal 
ate ser enifim recoi~liecido por sentença? Não terão por ventura 
um e outro a mesma base fundamental, que é a lei vigcnte ao 
tempo em que se realisaram? Náo sera aquella sentença baseada, 
como este direito incontrovertido, na lei geral que favorecia os 
agricultores e industriaes preoccupantes? Temos por inconcussa 
a resposta affirmativan {. 

c )  A doutrina coiitraria determinaria energicos protestos, ao 
menos nos povos do norte do paiz. Bem procedeu a commissão 
de legiblaçáo civil da camara electiva inserindo antes dG ztso e 
costunle a palavra lei %. 

Concluindo: a palavra la do art. 438.' comprehende as leis 
geraes e especiaes; o codigo manda respeitar os direitos, adqui- 
ridos ao tempo da sua promulga@io, sobre certas e deterriiiiiadas 
aguas, por lei geral ou especial 3. 

R) Uso e çoslu~ne. Qual a genuina accepção d'estas palavras? 
Vae uma confusão lamentavel ria linguagem dos diversos juris- 

consultas; uns confundem uso e costume com a noçáo de lei; 
outros ideiitiricani-ii'o com a posse antiga ou prescripçáo ; outros 

<I vez re- ainda approximam-n'o do direito csnsueludinario geral, t- 1 
cordatios da lei de 18 de agosto de 1769 

1 Sr. dr. Assis Teixeira, obr. cit., pag. 242 e seg. 
2 Auet. cit., pag. 243 e seg. 
3 Ibid.; Di~ei lo ,  an. 11, n.O 21, pag. 321 e seg.; Goyens, obr. cit., tom. 

pag. 433 e seg. 
4 Na Reuista de Legislação e de JurZsyrudencia, an. v, n.O 229, pag. 3: 

e eeg.; vrr, u . ~  327, pag. 289 e seg.; 338, pag. 408 e seg.; no DircU. 
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a 0  uso e costume nzo são a lei; o costume é um prodiicto 
natural e expontaneo da necessidade a que socialmente corres- 
poride; a lei e o seu prodiicto, por assim dizer, estudado e es- 
prcssamente corivencionado; a lei 6 mais determinada e precisa 
na sua expressão, o costume rnais variavel, mais iricerto e diivi- 
doso. A lei 6 mais coerciva, mais moralisadora e instructiva; o 
costume mais infringido e nimiamente sujeito ao abusoo 4 .  

a 0  uso e coslume não são a yrescripção. Uma unica condição 
os reune-é a do tempo, que para anibos se  requer; mas, no 
uso e costume os precedentes, que fazem suppôr a convenção 
tacita, são dotados de força collectiva, emquanlo na prescriliçáo 
se baseam exclusivamente no poder individual. N'aquelle, a re- 
petição uriiiorme de actos, praticados n5o por um sO iriclividuo, 
mas pela collectividade, forrria a existencia maler.ial da convenção 
tacita e imprime ao uso e costume o caracter ile certeza geral2 

Poderá equiparar-se o uso e costume ao direito consuetudinario 
geral? A phrase em questão pdde ter duas irilei'pi'elaçúes com- 
pletamerite diversas: sera o uso e costuriie lias coridic;ões da Or- 
denação (liv. 111, tit. LXIV) e da Lei de 18 de agosto de 1769 
( 5  i 4 . O )  ou o direito consuetudinario local? E:sles doiis usos têm 
caracleristicas completamente diversas: o direito corisuetudinario 
geral, que na antiga jurisprudencia coristiluia fonte aburidantissima 
de legislação 3, deve ser conforme i boa razáo, náo contrario a 
lei escripta, exceder o teinpo de cem annos (Ord. cit.; Lei de 

an. 11, n.OS 21, png. 321 e seg.; 31, pag. 486 c. seg.; 111, n.O 4, pag. 53 e seg.; 
v, n: 21, pag. 335 e seg.; VI, n.O 43, pag. 676 e seg; vnr, n." 2, pag. 19; no 
Commejztario de Dias Ferreira (tom. I, pag. 418) encontra-se confirma110 o 
nosso texto. Vid. yraecipuè sr. dr. Assis Teixcira, obr. cit., pag. 246 e seg. 

1 Adoll)lie Rousscl, ZIncgclopCdie du droit, Bruxelles-Paris, 1872, § 10.O, 
pag. 20; praeeipuc? Sr. ar. Assis Teixeira, obr. cit , pag. 247. 

2 Reviata de Legidação e de Jurisprudmcia, an. Ir, n.O 91, pag. 670 e seg.; 
111, n.O 156, pag. kd1; vrI, n.0 337, pag. 225; vrir, n.0 384, 308 e seg. ; 
u, n.0 42!1, pag. 196 e seg.; lioussel, obr. cit., 8 12 O, png. 23; yraecipuè sr. 
dr. Assis Teixeira, obr. cit., pag. 247 c seg. 

3 Coelho da Rocha, obr. cit., 39.0, pag. 21. 



6769 cit.); o direito consuetudinario local exige repetição e uni- 
formidade de actos, permanencia e duração d'esses actos e colle- 
ctividade de pessoab. Se as caracteristicas sáo diversas, nao se 
parecem muito os efi'eitos juridicos, como e facil averiguiir. 

hoje opinião corrente, que a referida expressão comprehende 
apenas o direito consuetudinario local, o chamado uso e costume 
das terras. O proprio Dias Ferreira abandonou a opinião contraria 
la~içada na primeira edição do seu Commentario 0 sr. dia. Abs ib  

Teixeira eht;rbelece e fundamenta a verdadeira doutrina. 
Não e tlifficil justificar a doutrina comrnuinente recebitla. 
a) Já demonstramos, que a expressão lei comprelie~idc as leis 

gerires e especiaes ; o direito consuetudinario geral, expresso pelos 
termos estytos da corte e coscztmes d'ntes reinos (Lei cit. cle l'iG9) 
não estari comprelieridido nas leis geraes ? Não custará a com 
prehender, a justificar esta redundancia inutil do legislador, que 
se teria entretido a especializar o que estava genericanieiite in- 
dicado '1 

B )  Se consultarnios os logares parallelos, encontrarnos uma 
convincente demonstração da ttiese esbocada; o legislador, ao 
referir as expressóes uso e costur,ae, tiritia inalteravelinente em 
espirito o direito consiietudiriaiio local. Para que abrir uma ex- 
cepqão n'esta disposição transito~ia? E os logares par;illelos são ; 
miiitos; por exemplo, 380.', 9' I.', 469.O, 4 7 X 0 ,  684.O, 1270.*, 
n.O Y . O ,  130L0, 130;i.0, L313.', 1373.O, 1374.O, 1390.O, n.O 2.'. 
1'106.O, 1(109.O, F, uti , 1413.O, IcliD.', 14$8.O, IEi3l.O, 16O&.*. 
1i.O 4.O, 1618.O, 46"L.O e $ un., 1624.O, l(i213.', 1629.', 2096-'- 
$ iin., 2273.', $ uri., 2347.' e 2351." 3. 

y) Não resulta diversa Uoutrina da comparação do art. 433.' 
com o correspondente art. 462 O do projecto primitivo, que &;i 

assim: NO disposto nos artt. 'iIj9.O, 460.' e 461.' (cod. civ., ar= 1 

1 Dias Ferreira, obr. cit,, pag. 418; aegfinda ediçaio, pag. 310 e seg. 
2 Sr. dr. Assis Teixoira, obr. cit., pagg. 262 e 250. 
3 Auct. cit., ibid , png. 252; Dias Ferreira, obr. cit., segunda ediçiro, p . 

310 e seg. 
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435.'-437.O) entender-se-ha sem prejuizo dos direitos de terceiro, 
adquiridos por effeito de antigo uso e co$/rlme da terra, por con- 
cessão expressa dos proprietarios iilnrgiriaes, ou por prescri1)ção 
de niais tle vinte annos, etc.)). Tainhem não se deduz o contrario 
da 1)roposla-Herciilano ', cujo artigo, parallelo ao 438.O, se ex- 
primia n'estes termos: «Se a legislação do codigo civil, em re- 
la@o a tiguas, se actiar no acto da sua promulgação limitada 
acerca de certas e determinadas aguas por direito conszietudinario, 
posse aiitiga, contracto ou seiitcnça, essa limitação sera niantida 
nos teririos em que existe, se os interessados não preferirem con- 
cordemente submetter-se ao regimen do direito commum a a .  

aA proposta da commissão revisora, observa o Sr. dr. Assis 
Teixeira 3, foi organisada sobre o projecto do sr. visconde de 
Seabra e a parte approvada da proposta-Ilerculano; essa proposta, 
que vingou a final, afastando-se da expressáo direito com~ettrdi- 
nario enipregada por Herculano, mandou simplesmente respeitar 
os direitos adquiridos, ao tempo da piiblicação do codigo, por uso 
e costume. Aqui sobresahem visivelmeiite os pontos de analogia 
que existem entre esta e a primitiva redacção, que apagava todas 
as duvitiasn. 

O codigo refere-se, portanto, a0 direilo consuetudinario local. 
Exemplos d'esse costume encontram-se nos hereos da ilha da 
Rladeira, que elegem um juiz ou administrador de 1evadu encar- 
regado de prover aos concertos e reparos necessarios, distribuir 
as aguas, com o direito de poder aproveital-as em seu beneficio 
vinte e quatro lioras em cada gyro 4. Certa freguezia ou povoação 
costum:iva regar os predios de cada vizinho com aguas de certa 
corrente, tocando a sineta d'uma capella, em dia determinado 

1)ins I'eircira, obr. cit., pag, 311; sr. dr. Assis Teixeira, obr. cit., pag. 
252 c sc'g. 

2 Actas c:it. 
3 Obr. cit., pag. 253. 
4 Direito, an. vrr, n.O 31, pag. 468 e seg.; ar. dr. Assis Teixeira, ohr. cil. ,  

pag, 251. 
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pelo regedor, a fim de se juntar o povo para ir limpar os regos 
e desobstruir o leito da mesma corrente 4. 

O direito adquirido, sobre certas e determidas agiias, por estes 
usos e costumes locaes, manda-o respeitar o legislador 2. 

C) Concessão expressa. Como deve coinprehender-se este titulo 
acquisitivo? L)e modo generico podemos dizer, que esta concessão 
póde ser feita por I)  auctorisacão oii doação rq ia ;  2) prlrmissão 
de dotzaturios da corda; 3) lrcenra administrativa; 4 )  ainda havia, 
ao tempo íla piihlicaçáo do codigo civil, algumas correntes com- 
inuns, aproveitadas pelos proprietarios contiguos e adjacentes 
seni depentlencia dos tilulos 1)-3): essas correntes er:im utili- 
zadas pelos proprietarios margiiiaes; 5) auctorisaçáo dos proprie- 
tarios marginaes. Náo se encontram longe d'esta syritliese exe- 
getica o sr. dr. Assis Teixeira e o conimentador Dias Ferreira. 
:(Cnncessáo expressa, diz o sr. dr. .issis 3, e qualquer acto forma, 
capaz de transferir o uso das agiias, (. pi~ovindo d'aqiielles, que 
a ellas tivessem legitimo direitou . «Na concessáo expressa, diz 1 

commentador 4, comprehende-se náo s6 a auctorisação dos prl- 
prietarios marginaes, que o projecto primitivo especialmente de? 
gnava, mas tambem as provisões do antigo regimeli, que por ve..- 
tiira dispozessem de certas e determinadas agiias, que R;:, I 

estejam revogadas)). Justifiquemos esta doutriiia. 
-\nteriorrnente tivemos ensejo de verificar o caractc:r publ! . 

1 Revhta  de LegUhção e de Jul<sp~irdencia, an. VIII, n.O 384, pag. 5 
seg. 

2 Laurent, obr. cit., n.*445, 350, pagg. 411 e 417; Demolombe, ob: 
n." 194, pag. 234; Davicl, obr. cit., tom. 11, n.* 576, pag. 117; Mazzoni. 
cit., n." 208 e seg., pag. 375 e seg.; Reaista de Legislação e de Jun'spndcr 
an. 111, n.O 156, pag. 831; ~ I I ,  n."" 258, pag. 411; 349, pag. 581 ; 337, paf- 
VIII, n.O 384, pag. 310; IX, n . O  429, pag. 1!)7; Direito, an. 11, n.O"l, p ~ y  
31, pag. 487; 1x1, n . O  4, pag. 54; v, n . O  21, pag. 326; VI, n.O 43, pag. ôi6 
n.O 30, pag. 469; ~1x1, n.O 2, pag. 19;praecipuè ar. dr. Assis Teixeira, o& 
pag. 253, not. (2). 

3 Obr. eit., pag. 257 e seg. 
4 Dias Ferreira, segunda edeüo, pag. 311. 



AO CODIGO CIVIL PORTUGUEZ 

das correntes '; dominava o principio do direito romano fiurnina 
pene omnia publica sunt, interpretado pelo livro 11 dos Feudos 
(tit. LVI, quae silet regalia). O patrimonio da cor6a, originariamente, 
e, como derivado d'este, o dominio dos senhores e donatnrios 
comprelieridiam a propriedade de quasi todas as correntes. A 
Or&nação (liv. Ir, tit. xxvr, 5 8.') confirma o que deixamos ex- 
pendido. Na concessão, auctorisação ou doação regia e permissão 
dos donatarios da corda residia urna abundantissima fonte de 
acquisiçáo do direito ao uso das aguas communs. 

Antes do triumpho das ideias liberaes proclamadas pelos re- 
volucionarios de 1820, ja o Alvara de 27 de novembro de 1804 
havia interpretado restrictamente os direitos reaes; e de prompto 
nos convencemos da importancia do movimento democratico, se  
soubermos que esse Alvara representa uma reação contra as pre- 
tensões anti-reinicolas rttferidas por Lobão. Ainda assim esse 
diploma legislativo e muito menos reinicola do que a Ordena~ão, 
mormente interpretada por Alves Ferreira e Liz Teixeira. Veio 
o movimento de 1830; enxertou-se no poder adtiiinistrativo a 
classica prerogativa regia de auctorizar a derivação das correntes. 
Originou-se um novo titulo de acquisição do direito as aguas: as  
licenças administrativas. Não critiquemos a formação d'esle novo 
titulo de acquisição, fascinados pela symetrica divisão dos poderes, 
argumentando assim: ao poder administrativo não compete con- 
ferir ao concessionario nenhum direito novo; a esse tempo en- 
contravam-se ainda os poderes do estado enfeixados nos precon- 
ceitos utopicos com que se  haviam evolucinado no cerebro dos 
metaphysicos revolucionarios. Apezar de tudo a liistoria patria 
regista as licenças adrninistracivm, no sentido anteriormente in- 
dicado l. 

Como tambem advertimos, ja antes do codigo civil havia certas 
correntes, hoje communs, que se encontravam aproveitadas pelos 

1 Vid. pag. 177 e seg., not. 2. 
2 Sr. dr. Assis Teixcira, obr. cit., pag. 254 e seg. ; Laurcnt, obr. cit., n.. 295 

pag. 351 c seg.; Demolornbe, obr. cit., n.OS 192, 193, pag. 232 e seg. 



proprietarios contiguos e adjacentes, sem dependencia de aucto- 
risação ou doação regias, permissão de doiiatarios, ou licença admi- 
nistrativa. Corisideravam-se certas correntes particulares, e a sua 
propriedade commum aos proprietarios marginaes '. 

Chegamos as mesmas conclusões, se analysarmos os trabaltios 
preparatorios do codigo civil 2. 

Como se deve interpretar a concessüo pqressn :r 
Não e concessso expressa a que resulta apenas do contracto 

ou da disposição da iiltirna vontade ( 8  un. do art. 226'1."). pois 
que, alem dos proprietarios marginaes, e neces>ario considerar 
a corôa, seus donatarios e as licenças administrativas; cori~:essão 
expressa diz-se a que rebultar do titulo em termos forniaes e 
claros. Corrio adverte o >r. .  d r .  .lssis Teixeira 3, an90 bastain pre- 
sumpções vagas ou argumentos debeis derivados de clausulas 
genericas dqs titulos antigos. Jii na antiga jurisprutlencia pati-ia 
era principio recebido, que nenhum senliorio de terras oii dona- 
tario da coroa podia arrogar-se o dominio privativo das agiias dos 
rios publicos sem especial e expressa doação que os comprehen- 
desse. I? n'estes precisos termos que o codigo civil respeita e 
mantem os direitos adquiridos ao tempo da sua promulgação. 

1 Sr. dr. Assis Teixcira, obr. cit., pag. 257. 
2 nO projccto primitivo do Sr. visconde de Seabra mandava ob~ervar o- 

direitos dc terceiro adquiridos por concessão expressa dosproprietaiios mar-  
ginaes, cxcluiiitlo d'eatc motlo a coucessiio da corôa, dos donataiios e c 
administrxçgo (ait. 472."). O sr. Alexandre Herculano mantinha na sua p r  
posta a liinitaçalo ao disposto no codigo, que existisse sobre certas e tlett 
minadas aguas por contracto, alargando assim mais considcravcln~cnte 
esphrra das coricess0es manuteniveis (wt. 31.0). Foi a commiss2o revi= 
que, triitlo em vista a acanhada restricção d'aquelles termos, declaroii 0r 
mente que o disposto no codigo se deveria intender sem prejuizo 110s 
reitos adquiridos ao tempo da aiia promulgaç~o, sobre certas e deteriiiins 
agiias, por concessdo expressa, sem excluir nenhum d'aquelles que poderi 
ter ortorgado essas concess6esn. Sr. dr. Assis Teixeira, ohr. cit., pag. i 
e seg. 

3 Obr. cit., pag. 260-e seg. 
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Póde acontecer que o titulo original da concessão j B  não exista: 
n'esse caso 6 mister recorrer a outros documentos authenticos 
nos tlUii(3S a concessão esteja expressaiiiente reconhecida, e prao- 
venlia tlc quem tivesse o direito de fazel-a. As concessões tacitas, 
longe de serem assimilhadas ás expressas, e de produzirem o 
mesmo effeito, são pelo cotitrario inteiramente reprovadas pelo 
art. 438." Se o titulo constitutivo do direito estabelece a qiianti- 
dade, tempo e mais condiç0es do liso da agua, cumpre atteridel-o 
em rigor para determinar a extensão do uso, sem o limitar pela 
consideraçau das necessidaclcs do terreno irrigaveln. 

D) Senten~a. O codigo ci\il, sem embargo das innovadorai dis- 
posições que eiicerra em materia d'aguas, manda comtudo obsorvar 
os direitos udqiiiridos ao tempo da siia promulgação. 

«Se, por um lado, desde que vigora a nova legislação, não póde 
a antiga lei coritinuar a produzir os seu effeitos, e, por outro lado, 
certo que a nova ordem de cousas não deve razoavelmente ser  
invocatla para destruir os direitos jA adquiridos na fe e ao abrigo 
das leis precedentes. Hepoiisam sobre esta base os interesses e 
a confiança dos direitos iiidividuaes, e pôl-os em duvida seria 
anniquilar pela raiz os principias de ordem e propriedade. A luz 
d'esta verdade, fundamental na theoria juridica da applicação e 
effeitos das leis, redobra de intensidade e brilha em transparente 
evidencia, se nos referirmos excliisivamente aos direitos adqui- 
ridos, que estão firmados por um legitimo julgamento. Res judi- 
calar! si suh praetextu. . . instaurenlzcr, nullus em't litiuna finis. 

U A  sentenças toriiando certos os direitos ate então controver- 
tidos e duvidosos, b tida por herdade irretractavel, faz direito 
enlre as partes, e coiisiderada a sua lei commuin. Não ha titulo 
qiie mais forinal e defiiiitivarnente fixe e incorpore os direitos na 
pesso;i jiiriilica do que o caso julgado: até ahi o direito contro- 
verdido 1)odcria ser mera espectati\.a, como fundado unicamente 
em esperririqas concebidas pdo interessado; mas desde então 
converte-se em direito certo e defiuitivainente adquirido, que a 
lei sem retroagir não poderh desconhecer e prejudicar. O codigo 
civil no art. 1138.O mais uma vez obedeceu h logica d'estes prin- 



cipios, consagrando os legitimas effeitos da sentença, einbora 
haseatla na legislação anterior. 

~Siistentar os direitos que se acham estudados ao abrigo d'este 
titulo 0, de certo modo, fazer que a lei sobreviva a si mesma, e 
dar vitalidade nova a velhos documentos perdidos 011 extraviados. 
Respeitam-se como iriviolaveis os direitos assim adquiridos a 
sombra de leis abrogadas: e, na falta dos primitivos titiilos da 
concessão, i: a seritenca, que os reconlieceu, levantada a mesma 
altura, e considerada com razão o seu inelhor interprete. 

«É inistkr advertir que uma profunda diffcrença separa 0.5 julga- 
mentos baseados no moderno direito do codigo civil das seiiteriças 
que fôram concebidas e laiiçadas sob o doniinio do antigo direito. 

aA estas sentenças anda iiilierente o caracter de irrevogabili- 
dade, que imprime o maxiino grau de força aos effeitos da cousa 
julgada: consider:im-se rigorosanienle a piira expressão da ver- 
dadc, e s3o por isso irretractaveis. Entram na regra commnm 
qiie formUla os effeitos geraes do caso julgado, porque a legis- 
lac;;?o antiga, uma Yez recontiecido o direito as aguas da corrente 
a f a ~ o r  de certo pre~lio, mantinlia-o perpetiiamerite a titulo de 
servidao, atraves de todas as modificar,ões do terreno, e seni em- 
bargo das novas acqnisições ou do superveniente fraccioiiamento 
do predio irrigado. 

((1; muito outro o direito noyo do codigo civil. 
«.2quelle irrevoça\el caracter do caso julgado não se applica a. 

sentenças proferidas sob o influxo d'esta legislação: se os factos 
que motiv;iram a primeira sentença vem a alterar-se, se o predis 
vem a experimentar novas necessidailes creadas pela sua nova 
posiqão oii :icqiiisições, pode uma sentença ulterior modificar a 
meira, e sujeitar a corrente a uma nova divisão, em virtude da 
qnal scr i  adjudicada aos prcdios niaior ou menor quantidade di 
agua, consoante as respectivas necessidades e precisões. Não e 
isto destruir a ~erdi ide da primeira decisão; mas 6 que nov+ 
circiimstaiicias crearam iioros direitos, e tornaram assim indi- 
pensavel tima noL1a decisáo jiidiciaria. Falta aqui uma das lr-- 
identidades reqiieridas no caso julgado, que e da causa de paa- 
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(cod. civ., art. 2503.O, n.O 2.O), e por isso nada se oppõe a que 
seja a pendencia novamente examinada e decidida. Não e a agua 
das correntes devida hoje aos predios a titulo de servidão, mas 
aiitcts como access3o natural e simples attributo dos predios mar- 
ginaes contiguos, aos quaes aproveita na razão proporcional da 
exterisáo e precisões de cada um. 

«A sentença a que se refere o codigo no art. 438.O pertence 
a primeira d'estas duas classes: não é a proferida ria vigencia 
do coiligo civil; e,  sim, a que ao tempo da sua promulgayão já 
havia produzido seus efyeitos reconhece~ido definitivamerite a favor 
de certo proprietario o direito irrevogavel a determinadas aguasr, i. 

E) Prescripcão. O legislador mandou respeitar os direitos $obre 
certas e determinadas aguas, adqiiiridos por prescripção ao tempo 
da promulgação do codigo civil, isto e, no dia 22 de março de 1868. 
Não basta, pois, que a prescripção tenha começado a correr rio 
tempo anterior li promulgação do codigo, e necessario que tenham 
decorrido os prasos estipiilados pela antiga legislação; na hypo- 
these contraria offender-se-hia o art. 430.O, que declara de futuro 
imprescriptivel o direito As aguas, sendo certo tambem qiie não 
se d!i a prescripção, quando o direito começado a decorrer se 
declarou imprescripti~~el (art. 565.O). 

A prescripção do art. 438.O conta-se em harmonia com a legis- 
lação antiga $ e esta qualificada no 5 1." do mesmo artigo: tal 

1 Sr. dr. Assis Teixeira, obr. cit., pagg. 263-267; Coelho da  Rocha, obr. 
ait., 5 8.0. nota, pag. 4; Dionisotti, obr. cit., n.O 590, pag. 353; Laurent, obr. 
cit., n." 353, pag. 419 e seg.; Demolombe, obr. cit., n.0 198, pag. 236; Ga- 
eeta dos Tribunaes, n.O 968. 

2 E tambem esta a regra geral do art. 564.0 do codigo. Pela antiga le- 
gislaçgo as servidUes cor~ttnilas e apparentea prescreviam por dez annoe 
entre presentes e vinte entre ausentes, ou, na falta de titulo, por trinta 
annos; e as deecontlnuas e todas as não apparentes exigiam uma prescripçb 
immrmorial, excepto, segundo alguns, quando com a posse concorria a boa 
f6 e justo titulo havido d'um terceiro, porque entio seria bastante: a pres- 
cripçio dc dez ou vinte annos. Nas eervidóes contínuas, mas cujo uso é 
deecontínuo ou interpolado, eram sempre necessarios vinte annos, sem diffe- 
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prescripção deve I) ter recahido em opposição não seguida, ou 
11) em construcçáo de obras no predio superior, de que possa 
inferir-se abandono do primitivo direito ( 5  un. do art. 438."). O 
codigo respeita o direito ds aguas adquirido por prescripção aqsirn 
qualificada. 

I) Opposirão n?o segtcida. O codigo, reconhecendo o principio, 
consignado i10 art. 510.' e 5 un., de que a contradicção ou op- 
posição ao exercicio d'uma faculdade ou direito facultativo con- 
verte em prescriptivel o que 1130 era por sua natureza i, a contar 
d'essa opposição e da acquiescencia a ella, exarotl no $ un. do 
art. 438.' a doutrina de que a acquisiçáo do direito as aguas, 
anterior li sua promulgação, podia effectivar-se por meio de simples 
uso d'essas aguas pelo tempo requerido para se completar a pres- 
cripçzo, contada desde u m  acto formal de opposiçáo por parte d'um 
dos proprietarios, a qiial acquiesceu o dono do predio serviente. 

rença entre presentes e ausentes; e, embora a scrvidiio se exercitastie de 
annos em aiinos, dc niezcs em mezes, de scmanas em semanas, dias, horas, 
etc., nvrn por isso se duplicavam, triplicavam ou quaclruplicavam os teinpos. 
(Iiob%o, obr. cit., $8 124.0-126.0, pag. 72 e seg.; 130.0 e not., pag. 75 e seg.; 
146.0-161.0, pag. 85 e scg.; 282.0 e 283.0 pag. 159 e seg.; Borges Carneiro, 
Direito Civil de Portugal, tom. rv, liv. n, tit. xrI, 8 81.0 n.O1 11.0-16.0 r not., 
pag. 266 e seg.; Coelho da Rocha, obr. cit., not., pag. 470 e srg.; Zi'ev. de 
Leyisl. e de Jurisp., ann. IV, n.0 188, pag. 507 c seg.; v, n.O 233, paq. 395 
e scg.; VI, n.O 286, pag. 40-1 e seg.; vil, n.O 351, pag. 597 e seg.; ~ 1 x 1 ,  n.0 378, 
pag. 216 e scg.; Dl-ieito, nn. IV, 1i.O 16, gag. 262 e seg.; Gaz. dos Trib., 
n.OS 1493 e scgg.). Desde o meiado c10 presente secnlo principiou a ser al- 
terada pelo Suprenzo Tribunal de Jcsstlça esta jurisprudencia, acceitando-se 
em 'egra a prescripçiio de trinta annos para as acçòes reaes, 4 excepção 
da acçiio hypotliecaria, para a qual dispunha especificadamentc :L Orde- 
nação, liv. iv, tit. 111. Funda-se esta jurisprudcncia na generalidade da 0 r -  
cEeiarl~i?o (liv. IV, tit. LXXIX), no favor que o sagrado direito de propriedade 
dcve inereccr ao legislador, e ria inexacta applicação que os scct:~rios do 
systeina anterior faziam do direito romano. Jornal de Juriqm~dencia, an. n. 
n.O 26, pag. 403; Accordios do Supremo Tribunal de Justiça de 12 de de- 
zembro de 1851, e de 21 de julho de 1855). 

Vid. Sr. dr. Assis Teixeira, obr. cit., pag. 268 e seg. 
1 Sr. dr. Asais Teixeira, obr. cit., pag. 274 e seg. 
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A coiitinuaçáo da posse, mantida depois d'um acto não equi- 
voco e Sormal de ol~posicão por parte cl'outro proprietario, deixa 
coin i'azio presumir um consentimento tacito da parte de qiterii 
p61le iinia vez siguificar a opposiçáo, e abandonal-a etn seguida I .  

Alt': 1 pratica d'esse acto, nio eyiii\oco e formal, os actos prati- 
cados não satisfariam 1 virtude da posse apti  a prescrever; inas, 
desde que o ~i'opsietasio se podia uppôr ao exercicio d7es.;cs actos, 
desde que 113% era licito presiimir a tolerancia ein qucin aberta- 
menle se declaro11 co~itrario, desde esse momerito a coi~tiiiuidade 
dos actos operou ipso jure a coiiversão da posse de mera lolerancia 
em vertladeira posse Iiabil para gerar a prescripção 2. 

11) Conslrucção de obras. Convem desde já observar, que a dis- 
jiinctiva ou mostra ciarariiente, que qualquer das duas condições 
mencionadds no S un. do art. 438.O 6 bastarite para qualificar a 
prescril~çiío rios teriiioa da lei. 

«,is obras construidas l~eio dono do predio inferior inipostam 
urna çoiitraclicç2o niaterial opposta ao exercicio das faculdades do 
propsiiltario superior, sunicientemerite caracteristica para iuzer 
suppor da parte do primeiro a intenção nianifesta de inipe lir o 
exercicio da faculdade qiie pertencia ao segutido, e da parte d'este 
a acquisceiicia áquella iiitenc;áo pelo obstinado sileiicio e iniccçáo 

1 A prescripção das cousas declaradas imprescriptiveis sómente se póde 
dar havendo inversa0 de titulo (art. 510.0); diz-se titulo invertido o que 6 
substituido por outro c a p y  de transferir a posse ou o dominio ( 5  iin. do 
art. 510.O); a opposição feita pelo possuidor ao direito d'aquelle, enl cujo 
nome possuia, e não repellida por este, inverte o titido (art. 510.O). No caso 
presente, aquelle que pretende usar eãclusivameiite das aguas, necessita 
dr manifestar a sua vontade por meio de actos, que deixem os co-proprie- 
tarion nisrgiiiaes na obrigqão cle manterem o seu direito, se não o quizerem 
rcniiriui.~r. 

2 Sr. di. Assis Teixeira, obr. cit., pag. 276; Demolombe, obr. cit., n." 82, 
pag. 190; Laurerit, obr. cit., n.O 309 e seg., pag. 369; Dionisotti, obi. cit., 
n.O 172, pag. 137 ; Revista de Legislagão e de Jurzsprudslcia, an. vrr, n.O 347, 
pag. 53; vrir, n.O 388, pag. 374; Direito, an. IV, ri." 41, pag. 646; vir, n.O 8, 
pag. 118 ; Gazeta doe Trihnaes, n.O1 1874 e 1942. 



impassivel em que, depois d'um semelhante attentado contra a 
sua liberdade predial, permaneceu em frente do proprietario in- 
novador. N'este presupposlo, as obras construidas, por imp1i~:arem 
manifesta opposição ao direito do proprietario superior, depois de 
passado o tempo requerido para se completar a prescripçáo cons- 
tituem, por assim dizer, o titulo material e o testemunho vivo do 
direito incontroverso do proprietario inferior. E taes presumpções, 
julgadas procedentes aos olhos do legislador, fôram d'este modo 
convertidas em texto de legislaçáo i .  

N A  que requisitos devem satisfazer as obras construidas para 
d'ellas se poder inferir o abandono do primitivo direito2? O co- 
digo civil e mudo; mas em compensação 6 ferlil em uteis ensina- 
mentos a doutrina dos escriptores comprovada pela constante praxe 
do fôro. As obras construidas ~ i o  predio superior devem reunir 
as seguintes condições: a )  ser visiueis ou apparentes; b) ser es- 
laveis ou permanentes; c) ser idoneas ou aptas para o uso a que 
sáo destinadas, e ter effectivamente servido para esse uso; d )  ser 
construidas pelo proprietario inferior; e) estnr concluidas desde que 
tem logar a contagem para a prescripção; f )  impedir o uso do 
proprietario superior. Faltando alguma d'estas condições, as obras 
náo podem, como veremos, servir de base a prescripção das 
aguas. 

« a )  Em primeiro logar, devem ser vkiveis, porque a puldici- 
dade ti um dos requisitos iiidispensavelmente exigido ria posse 
prescriptivel; alias, a posse não seria exercitada de modo qiie 
podesse ser conhecida pelos interessados (artt. 5 1 7 . O  e 523.'). 
Não sáo, porem, estas obras limitadas 6s construcções de alve- 
naria: quaesqiier outras obras que possam facilmente caliir sob 
a acçáo dos sentidos satisfazem a esta condiçáo. Um alude de 
madeira, de terra ou simplesmente de relva; um aqueducto ou 

I Demolombe, obr. cit., n." 178, pag. 216; Gazeta dos Tribumea, n . O  3333. 
2 Pcrmittimo-nos a liberdade de transcrever os periodos das Aguas, re- 

lativos aos requisitos a que devem satisfazer as obras construidas do g ua 
do art. 438. 
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rego permanente que sirva para a direcção da agua; uma preza 
cle qualqiier manufactura, podem indistirictameiite satisfazer. Não 
e tarnbern indispensavel que as obras sejam visiveis em toda a 
sua extensão : um aqueducto siibterraneo, iim canal fabricado de 
tubos cobertos superficialmente com terra, e outras obras seine- 
lhantes, devem considerar-se visiveis, desde que possam ser co- 
nhecidos em alguma das suas partes por signaes exteriores de 
existencia, como aberturas, oculos e outros, cuja apparencia o 
proprietario superior esteja ao alcance de conhecer. Mas não 
deveria ser lido n'esta conta um cano inteiramentksubterraneo, 
embora commiinicasse com a agua no predio superior. 

« b )  -1s obras devem, alem d'isso, ser permanenles. h razão e 
obvia: e que a posse deve ser continua (artt. 5 1 7 . O  e 5 2 2 . O ) ,  e, 
se as obras fossern inoveis, de sorte que estivessem sujeitas a 
ser altcrnadaineiite collocadas e retiradas, interromper-se-hia a 
posse, sempre que desapparessem do logar em que uma vez 
fôriiin estabelecidas. Deveni, pois, estar incorporadas no predio, 
por ser d'este uniço modo que podem excluir a ideia de tolerancia. 
Obras provisorias taes como açudes construidos com ramos de 
arvores, ou outros objectos moveis, náo podern satisfazer. Um 
règo feito rio predio superior, e destinado a derivar a agua, e um 
signal tão equivoco de eslabilidade, quanto e dificil reconhecer 
se foi aberto no iriteresse do viziriho, ou uriicamente para dar 
escoarite As aguas sobejas e escollaticias do predio superior. A 
simples expiirgaçao do règo OU aqueducto, como facto intermit- 
tente e fugitivo, muito menos pbde ser considerada obra perma- 
nente, e capaz de fazer presiiniir do vizinlio uma posse coiitinua 
e rião interrompida, apta para conduzir a prescripqão. 

ac) As obras devem tambem ser idoneas, isto é, ser consti- 
tuidas por traballios especiaes e significativos, destinados i deri- 
vação das aguas e a facilitar-llies o curso, de fórma que manifestem 
claramente da parte do vizinho inferior a intenção de usar d'ellas 
a titulo de proprietario; porque, não sendo assim, a posse seria 
equivoca. E devem, albm d'isso, ter servldo para o uso a que fhram 
destinadas, a fim de afastarem para longe toda a duvida acerca 



da prova do seu destino; A só desde este momento que podem 
ser adduzidas como base de posse apta a prescrever, porque 
desde entao não e jh licito duvidar do fim a que mirava o pro- 
prietario, quando as construiu; e emquanto, de facto, se não 
operou o exercicio do direito de servidáo, não pode conceituar-se 
de pacifica a posse do prescribeiite (artt. 5 1 7 . O  e 521.'). Não 
deverao ser assim classificadas as obras que, com quanto cons- 
truidas pelo proprietario inferior, tiverani pur objecto reparar 
damnos futuros ou prevenir prejuizos experimentados, nem 
aquellas que Qmplesmeiite se dirigiram a evitar ou diminuir os 
inconvenientes que ao predio proviriam da impetuosidade e força 
das aguas. A simples expurgação, a construcção d'uma ponte 
para atravessar a corrente, as reparações das ribanceiras ou do 
aqueducto, e, em geral, todas as obras que são destinadas a im- 
pedir a estagnação das aguas, e 1190 a ciirigil-as ao predio inferior 
em seu exclusivo interesse, são impotentes para fazer adquirir um 
direito, porque antes manifestam a intenção de evitar os iiicon- 
venientes inseparaveis (ia passagem das aguas, do que a de firmar 
a posse e fruição d'ellas d'um modo permanente e incontestavel. 

«d) A esta condição e mister accrescentar outra, que coni ella 
tem itrimediata e intima connexão: e a de serem as obras cons- 
zruidas pelo dono do predio inferior. Como para adquirir pela pres- 
cripção é intlispensavel possuir em nome proprio ou animo tlo~nirti, 
este animo náo póde evidentenietite resultar senão d'um facto [)I-o- 
prio d'aqiielle que pretende prescrever : sb os trabaltios efieçluatlos 
pelo proprietario itiferior se reputam feitos em seu berieflcio, e 
manifestam da stia parte a intenção de adquirir direito ás tiguas. 
Obras ordenadas pelo proprietario superior tio seu proprio predio. 
ainda que d'ellas resultasse proveito e inleresse para o rizinho 
inferior, de nenhum mod6produziriam este effeito: poder), sim. 
derivar-se d'esta especie de traballios uma servidão passiva contra 
o predio inferior, mas nunca provira d'ahi lima servidão activa 
em seu proveito. 

aQtiaesquer obras realisadas no predio superior presumem-st 
feitas pelo prnprietario d'esse predio, e mal se concebe c o m  
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d'ellas possa resultar a attribuição d'um direito qualquer a favor 
de pessoas exlranhas. pois, de primeira necessidade elidir por 
uni modo legitimo e rawavel esta presumpção juridica, que re- 
vehtt: a iiiaior importaiicia conio iritegral conservadora que é do 
plcrio direito de propi,iedarle. Exigir lia pratica uma prova rigo- 
rosa de terem sido relilisiidas pelo proprietario inferior as obras 
do predio siil)erior, muitas vezes terminadas em epoclia tão afas- 
tada, qiie iiáo existe jli meinoisia d'esse facto, importaria senipre 
di1ficulcladc~ graves c alb, geraliiierttc, absoliita impossibilidade. 
A propria uatuibcza das obras se encariSegará de comprovar a sua 
provcniciiciu originaria. Se forem estubelecidas para intercsse 
exclusivo do proprietario inferior, esla cirçumstaiicia indica suffi- 
cientemente que fôram efIectuadas por esse proprietario: is fecit 
ceii pr'oilest. Se, poreiri, ;iproveitani a ambos, c iiáo intervêm in- 
dicios ii~recusaveis ou outi,as circumstancias tao ponderosas e con- 
clude~ilcs, que excluam toda a du~ida ,  eiitáo deve favorecer-se a 
liberdade do predio superior, e pronunciar-se coni firmeza a favor 
d'este propi~ietat~io a insniitençáo do seu amplo direito de proprie- 
dade coin todos os attrilsutos accessorios, que Ilie andam natural- 
mente inlierenles. 

ce) Outro requisito a que devem satisfazer as obras constrtiidas 
no predio superior., a fim de poderem induzir prescripção nos 
lermos do 2f un. do art. 438.O, t: o de estarem ternbinadm e cm- 
pletas: s t  destle eiitão, e não desde o começo dos trabalhos, e 
que principia a correr o lempo iiecessario para se  complelar a 
prescripçáo da lei. Ate alii o proprietario iiiferior não tinha to- 
mado coriil)lotan~enle posse da servidão que l)i>cterilie adquirir, e 
o ~ r o l ~ i  ielaiio superior náo. podia ver nas obras conieçadas senão 
uni hirril)les projeclo, ao qual tinha sempre a liberdade de se oppôr: 
dcsile o fim diis obras, seguido do uso effectivo a que eram des- 
tiiiadas, 6 que esle proprietario licou sufiiçieiitei~iente interpellado. 
Dir-se-hão acaljadas e coiripletas, para este effeito, as obras que 
o ebtiverem sob o respcilo da posse das aguas, e não unicamente 
as 'que esti~ei~erii tei.rninadas sob o ponto de vista das regras da 
arote: k, pois, iridifferente aos olhos da lei a falta de certos acces- 
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sorios requeridos pela sciencia architectonica, e julgados a este 
respeito indispensaveis para a obra se dizer acabada. 

a f As obras devem. finalmente, impedir o uso do proprietario 
superior, isto A, deixal-o na impossibidade physica de exercer os 
direitos que a lei lhe attribue. A razão 6 simples. O direito As 
aguas correntes e facultativo, quer dizer, o proprietario pbde 
exercital-o de facto, ou, pelo contrario, permanecer na inacçiío e 
não o exercitar, sem que por isso se extinga o direito, ou se 
presuma renunciado. Para este direito se reputar perdido e ne- 
cessario que se lhe opponha uma coritradicção formal, e de tal 
natureza, yrie a faculdade se ache invertida para assumir o ca- 
racter de servidão: se as obras não impedem o proprietario su- 
perior de usar das aguas, e servem apenas para facilitar ao 
vizinlio inferior o seu uso, este proprietario poderá servir-se 
d'ellas por tempo imrnemorial, pcr mille annos, sem que táo longo 
uso impeça o outro proprielario de exercer o direito que a na- 
tureza e a lei lhe conferem. Não lia, pois, contradicção ao direito , 
do proprietario superior, nem conseguintemente prescripçáo. Mas, 
inversamente, não podera oppôr-se cor1tradicc;ão mais energica do 
que a que tem por effeito pôr o proprietario na impossibilidade 
de usar do seu direito. E assim que, apropriando-se diis aguas 
d'uma corrente o dono do predio iiiferior, mediante um açude e 
leiatla que as dirija para o seu predio, n30 a passagem, mas eni 
um ponto de derivaqao siiperior, nenlium dos proprietarios inter- 
medios potlerá servir-se das aguas assiin desviadas, e deverão 
por isso, a querer manter o seu direilo, repellir sem detença 
esta usorpação terrriinaiite e decisila. Taes obras tornam impoi- 
sivel para os predios intermediarios o exercicio das regas, e (lesa-- 
a sua existencia póde começar a correr o praso necessario par3 
o complemento da prescripçáo. Portanto, repetirnos, só as obr, . 
construidas no predio superior que reunirem cumulativamen : 
todos os requisilos enumerados servirão de base e ponlo de p:r- 
tida para se realizar a prescripçãio do direito ás aguaso i .  

1 Pemolombe, n.Oa 74, 75, 77, 78, 177; Lauient, n.OS 198, 199, 200-308, 
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muito importante a doutrina consignada no art. 439.O: o 
direito, que têm os proprietarios ao uso das aguas, que atra- 
vessam o11 banham os seus predios, é de futuro imprescriptivel, 
poílcndo, entretanto, ser alienado por escript6ra ou aiito publico 
(art. 43!).'). Embora o art. 506.' declare prescriptiveis todas as 
cousas, dzrei1o.s e obrigações, que esta0 em commercio, a natureza 
especial do direito ao uso das açnas conimuris impõe a irnpres- 
criptibilitladc d'esse direito, silsccptivel, entretanto, de ser alie- 
nado. N'este pcliito Iiirrmoiiisani-se por completo a ultima parte 
do artt. li06." e fi:19.' tlo codigo cikil. 

a Coni 11~liita priidencia procedcu o nosso legislador. O caracter 
facultalivo do direito ao liso das aguas determina, qne os actos 
possessorios praticatlos no exercicio d'essa faculdade juridica não 
coristitiiam base siitriciciitc para fundaincntar a prescripcão (nrtt. 
505.O, 3 1.' do art. 4111.", 439.'). E riein se pretenda eslahelccer 
a doutrina contraria. Atlniit1irt;lo-se a prescripção do direito ao 
USO (Ias agu;is coirimiiiis, corno no domiiiio do nosso direi to ai] ligo 
e d':ilçiirli;ts legislações extrançeiras, o proprietario marginal ver- 
se-liia riiiiitas vezes obrigado a regar desnecessariamente os seus 
predios marginaes ou a inutilizar pela prescripção negativa seme- 
lhante direito. E d'este morlo converter-se-hia em onus notavel 
esse direito, qiie todos consiileram indemnização equitativa dos 
prejiiizos causados pela contiçiiidarle da correiite commum. 

A friiicção, airicla excliisiva, das aguas correntes por parte d'um 
dos psoprietai.ios confiriarites, por mais longa que a supponhamos, 
não faz cessar, em 1)rejuizo dos outros, os direitos de uso d'essas 
aguas corifei.itlos 1,elos artt. 435.' e S C ~ .  do codigo civil, nem p6de 
servir de base a nenliuina acção possessoria ou petitoria, em- 

$08, 309 ; Gazeta dou Tribunu~s, n.Oh 3304, 3333; Revista de Legislação e de 
Juri.~prurEencitc, an. 11, n.0"9, 86, 104; 111, n.OS 117, 153; rv, n.OS 182, 183; 
v, n." 2%; VI, n.Ob 276, 277, 27!), 286; VII, n.OS 324, 327, 328, 338, 340, 351; 
VIII, n.On 373, 378, 384, 388, :?195; Direito, an. 11, mu8 21, 38; v, n.O 21; VII, 
n.'] 34; VIII, n . O  16. Vid. praecipzcè sr. dr. Assis Tciseira, obr. cit., pagg. 
281-293. 
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quanto não intervier o formal consentimento dos interessados 
manifestado por escriptura ou auto publico I .  

 este consentimento deve eiiianar do proprietario coiifinante 
ao qual se oppõe, 'ou do sei1 antecessor a quem actualmente re- 
presenta, porque e certo que náo poderia validamente oppôr- 
se-lhe uiri acto que t i~e s se  sido extranho, como bería a corivenção 
Iiavi~la entre os proprietarios inferiores que tivessem dividido e 
partilhado entre si o uso das aguas. Celebrada a coii\e~iç?o fica, 
porem, obrigatoria para todos os successores d'ac~uelle que a 
outorgou. O titulo deve estabelecer a alienação du iiso das aguas 
d'uiri iriodo expresso ; e, para evitar questões e prevenir duvidas, 
convern, quiinto for. possivel e neccssario, que determine clara- 
merite o uso ;i que são destinadas, a cluaiitidnde, qualidade, dire- 
cqáo que devo dar-se-llics, o teinpo e iriodo de mctlil-as, e, emfim, 
toda:, 36 condi(i6es esseiiciacs para se conseguir o fim proposto, 
tarito para garatitia do vendedor como do coinpi,ador. A alienação 
tacita é que diflicililiente póde conceber-se; quando o propi-ietario 
marginal d'uma correrite, vendendo o seu predio a um Iilrceiro, 
Itie debigria por limite a corsente que o banlia, não deve su,)por-se 
excliiida de verida a faculdade de usar das aguas limitrophos, nem 
recoullecido por isso o domiriio absoluto do proprietario frunteiro. 
A lei exige um titulo claro e foi~mlil, e ri30 uiiia simples Iiresum- 
pção ou convençào tacita. Estas converições celebradas entre o> 
propitietarios marginaes iiáu podem de rie~iliiim modo 1)rotluzir 
efreitos que vão, directa ou iiidireclaniente, psejudicar o i i i t e1 .e~~~ 
publico, e a auctoridade adliiiiiist~.ativa lera senipre o tlireilo i 1  
ordenar quaesyuer medidas, aiiida que diarrietrulrneiite opl~1st.3 
as coiitidas n'ac~uellas corive~ições. .Issim, podem os prop:.ict~ri, 
marginaes convir na co~ i s t~  ucc;ão e estabelsciineiito d unia labrict 
determinar o voliinie d'agua destinado a agitnl-a, e obrigar-se nr 
e outros a iião usar da agua restaiite seiiáo de certo modo : podea 

1 Sr. dr. Assis Teixeirn, obr. cit., pag. 300; Dernolombe, obr. cit., u.* 1- 
pag. 214 e seg.; Zaracliiae, obr. cit, $ 319.0, not. 11, pag. 165; p~aen:. 
pr. dr. Assis Teixeira, obr. cit., ibid. 
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até, concordar unanimemente na collocaç5o d'um açude, estabe- 
lecido ehi tal ponto, construido com taes dimensões, e destinado 
a conserviir as aguas n'uma determinada altura. Nenhuma d'estas 
convenções 6 prohihida pelas leis; nias, desde que se verifique 
qiie ellas contrat-iam o interesse geral, ou sempre que a sua exe- 
cução dependa de especial auctorisação da auctoridade administra- 
tiva, os trihunaes, limitada como e a sua missão a interpretar os 
titulas e a rleterininar os factos, direitos e obrigações que d'elles 
resultam, devem recusar-se a garantir as construcções conven- 
cionatlas. ou enviar as partes perante a aiictoridade administrativa 
para obtcrerii a necessaria auctorisação. Os proprietarios mar- 
ginaes a quem a lei reconhece o direito ao uso das aguas não 
podem alienal-o indistiiictameiite em favor de todos e quaesquer 
proprietarios : unicamente podem ceder o seii direito em berie- 
ficio cl'outros predios niargiiiaes. O codigo não concede o direito 
as aguas das correntes senão aquelles ciijos predios são bantiados 
ou atravcssatlos por essas correriles; é o proprietario que esta 
exposto aos pri~ji~izos occasionados pelas aguas o qiie deve ex- 
clusivaineiite aproveitar as \aiitagens que ellas proporcionam. 
Em vão se allegnra que pi'tle qiial~luer renunciar os direitos que 
a lei Ilie confere (cod. civ., art. 816.'): quando um direito anda 
inberente ii qualidade de proprietario marginal, esse direito não 
p0de ber transferido para queiri não possue essa qualidade jiiri- 
dica; e a con\encão, por omnipoteiitc que seja, não podera nunca 
alterar por si mesma o que a natureza estabeleceu d'um modo 
irrcciisavel. Ilepois da promulgação do cotligo civil, o unico titulo 
justo que a lei reconhece para a attribuição do direito as agiias 
das correntes e ,  alem do attributo natural da contiguidade, a es- 
criptiirn ou auto piiblico. Eqta disposição do artigo e de immeiiso 
alcai~~ae jiiridico, como facilmente se depreliende da applicação 

q u e  d'esta providencia faz o codigo as aguas das fontes e nas- 
centes (iirt. 4 ' 1 4 . O ,  $ iiii.). Portanto, seja qual for o valor do 
predio marginal, desde o momento em que o seu dono qixtira 
alienar separ;~damente a agna a cujo uso tem direito, n30 poder:i 
essa alienação effectuar-se, a não ser por meio d'uma escril)tiira 
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ou auto publico, como preceitua expressamente o art. 439.O do 
codigo civil; e n'este ponto reside principalmente a revolução 
profunda que ao direito existente veio trazer a moderna legis- 
lação do codigo, alterando radicalmente o antigo estado da pro- 
priedade das aguas, e inaiiçurando uma riova epoclia no reçimen 
ecoriomico e juridico d'este importante elemento da agricultura 
e da industria~ '. 
Uma contradiccão apparsnte. O direito dos proprietarios mar- 

ginaes ao uso das aguas, que atravessam ou banhitm os seus 
predios, p6de ser alieiiado por eseripturtt ou auto publico (art. 
439.O). Como, pois, admittir-se a doutrina dos artt. 434.O e 436.O, 
que restringem o direito dos proprietarios marginaes a usar das 
aguas commuris ao beneficio dos yredios atravessados ciu banhados 
pelas aguas res1iectivas? Como conciliar os artt. 43$1.~, 434.' e 
436.' ? 

Julgamos encontrar essa Iiarmonia na seguinte ic~rmula: os 
artt. 434.O e 43(i." procuram garantir o direito dos proprietarios 
marçinaes; e garantem-u'o, quando se obser~em as prescripç;res 
contidas na lei civil; o art. 439.O afir~iia a alienabilidade d'essas 
mesmns aguas, corntantoqiie não sejam offendidos os proprietarios 
margiriaes, ~izinlios e fronteiros. 

Para bem comprehctidernios esta conciliação convem distinguir 
varias hypotheses : 

I )  Supponhamos qualquer prcdio atra~essado por uma cor- 
rente corrimiirn; o proprietario do predio tem direito a servir-se 
d'essas aguas em proveito dos respectivos p'redios rnarginn i. 

Procedendo assim, lisa do seu direito; tinha obrigação de re :.- 
tuir as aguas a corrente, quando tiouvesse remanescentes; n: i-. 
desde que as consome no seu predio, desapparece semelha z 
obrigação. N'estes termos o proprietario marginal pbde celet i~ 
um contracto com o seu vizinlio inferior, cedendo as aguas I I 

lhe pertenciam, nias que não quer utilisar. R'áo lia offensa &I 

1 Vid. aucbt. citt. pelo sr. dr. Assis Teixeira, obr. cit., pagg. 3 0 0 a  
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direito d'outros proprietarios marginaes, pois que, se o proprie- 
tario (lu predio atravessado, em logar de ceder as aguas, as res- 
tituir i corrente, egualmeiite assiste ao outro vizinho o direito 
de as ulilisar; d'este modo favorece-se o direito do vizinho in- 
ferior, respeita-se o art. 438.O, porque não ha offensa dos direitos 
de terceiro e torna-se viavel o art. 439.O 

2) Admittamos que o predio era banhado; o proprietario não 
poderia ceder as aguas correlativas ao proprietario do predio in- 
ferior, seni haver entrado em accordo previa com os proprietarios 
fronteiros (art. 436.'); desde o momento em que todos os mar- 
ginaes, í'ronteiros e vizinhos, entrem ein accôrdo prévio, a alie- 
nação A perrnittida. 

3) Imagine-se ainda, que o proprietario não consome todas as 
aguas no predio, havendo, portanto, remanescentes, que vão bene- 
ficiar predios inferiores; podera o proprietario desviar parte das 
aguas do seu prerlio para um determiiiado predio inferior? 

Respondemos negativamente. As agiias remanescentes devem 
ser resliluidas A corrente commum, pois que o proprietario s6- 
menle pOde aproveitar-se das aguas de que necessita; as restantes 
pertencem A corrente, iincessitltndo, para a sua alienação, de entrar 
em coiitracto com os proprietarios lesados. 

4) O propi,ietario d'um predio não consome todas as aguas, e 
quer ceder parte d'ellas a um predio inferior, necessitando de, 
para esta cedencia, impôr servidões ao predio intermedio. 

Sera legal esta alieiiac;io? De modo nenhum; pois que prejudi- 
caria o predio iiitermeclio, des~liando aguas que lhe pertenciam; 
e, impondo-llie iinia servidáo onerosa e injnstificavel, offende 
tambem os artt. 536.O, 5 1 . O  e 456.O 

Precisa, portanto, entrar em accôrdo prévio com o proprietario, 
que ficaria lesado com essa alienação. 

XII. Condição juridica dos vizinhos. 

O art. 4110.O estabelece o principio de que os proprietarios 
rnarginaes de quaesquer correntes d'agua não podem impedir os 



seus vizinhos de aproveitar a necessaria para os seus gastos do- 
mestico~, comtantoque sejam indcmriizados dos prejuizos, que 
padecerem com o transito pelos seus prerlios. 

Como observa o sr. dr. Assis Teiaeira i ,  a faculdade de apro- 
veitar a agua das correrites commiins para as necessidades pes- 
soaes de cada um e o legitimo corollario do destino primitivo e 
natural das aguas: recusar o uso das correntes a satisfacção d'essa 
necessidatlc imperiosa do homem, a siia alimentação, equivaleria 
nada menos do que a revoltar o sentimento natural de humani- 
dade, qiie reside no coração de todos. Applicam-se aqui os prin- 
cipio~ da lei natural admiravelmente deduzidos pelo orardor ro- 
mano: tudo o que póde conceder-se a outrem sem detrimento 
nosso, concedemol-o at8 a iim desconhecido; 12 dever commum 
a todos os homens deixar beber na agna corrente, deixar acender 
o fogo com o nosso fogo, dar lealmente conselho a quem nol-o 
pede, cousas uteis para os qiie as dão a. 

Os viziijhos, cuja condição juridica se encontra definida no 
art. 4'10.", poderão realizar o seu direito aproveitando as agrias 
correntes e nascentes, ou apenas as correntes? 

Anteriormente firmamos a distincção entre corrente e nascente; 
as nascentes transformam-se em correntes, qiiando abandonadas 
pelo proprietario tlo predio respectivo 3 .  Jiilgamos, entretanto, 
que o art. 440.O, na siia maior generalidade, comprehende as 
aguas das correntes e nascentes. Os termos do art. 440.O con- 
firmam a nossa opinião; a palavra correntes usualmente abrange 
tamhcm as correntes; se a teclinoiogia jiiridica protesta contra 
esta confusáo, o iiso iiianifesta-se não raro em sentido contrario. 

As co~isideraçóes pliilosoptiicas anteriormente experididas fun- 
damentam egualmente a condiçso jiiridica dos vizinhos em pre 
sença das correntes cominuris e das nascentes. 

O art. 4h7.O resolve a questão em iiltima instancia; o proprit 

1 Obr. cit., pag. 311 e seg. 
2 Cicero, De oficiis cit., ibid. 
3 Vidipag. 219 e eeg. 
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tario de qualquer nasceMe não poderá mudar o seu curso costu- 
mado, sc d'ella se abastecerem os habitantes de qualquer povoação 
ou casal. 

Em que condiç'oes subsiste este direito dos vizinhos? 
0 s  vizinhos têm direito a aproveitar as aguas necessarias das 

correntes commilns, que atravessam ou banham predios de pro- 
prietarios marginaes, nas seguintes condições : 
a) devem destinar as aguas referidas estrictamente aos gastos 

domesticos (art. 440.'); 
&) esse direito s6 pbíle ser reclamado pelos vizinhos (art. 440.O); 
y) os vizinhos devem indemnizar os proprietarios marginaes do 

prejuizo que soffrem com o transito pelos seus predios (art. 440.'); 
6) devem demonstrar que não podem haver agua de outra 

parte, sem grave incornmodo ou difficiildade :(art. 440.O, 1.O) .  
a) aNa expressão gaslos domesticos estão comprehendidas todas 

as necessidades ortliiilirias e reaes da vida physica, para cuja 
satisfacção e iridisl)ensavel a agiia. Tirar a agua da corrente com 
q~ialiluor especie de vazilha, beber na propria corrente, lavar 
roiipa no seri leito, conduzir ahi os animaes domesticos, taes são 
os iisos natiiraes ou necessidades ordinarias comprelicndidas 
n'aquella express5o. Desde que as aguas sejam destinadas ad 
lavarzdu~n, e1 ad potandttm, aquanda pecora, ou, como se exprimem 
os jurisconsultos fraricezes, azl pzcisage, au lavage et a Z'abreuvage, 
não podem com razão dizer-se falseadas ou excedidas as faculdades 
reconliecidas pelo legislador, em attenção ao uso pessoal do homem 
indispensavel a sua existencia. Pelo contrario, invocar o art. 440.O 
do cotliço para ampliar aquelle uso ate abranger, em beneficio 
dos vizinhos não marginaes, a applicação da agua as necessidades 
da agricultura, ;i, irrigação de predios, por exemplo; ou ate legi- 
tirilar o emprego da força motriz da corrente para usos indus- 
trilies como a agitação d'um moinho destinado a provisão dos 
vizinhos, ou o estabelecimento d'uma fabrica da qual se forneçam 
os mesmos vizinlios, seria desviar a significação obvia e natural 
dos termos empregados, detiirpar a intenção da lei e destruir 
pelos fundamentos o systema adoptado pelo legisladorn. 



n! Que deve intender-se por uizinhos? rSão todos OS individuos, 
diz o sr. dr. Assis Teixeira I, comprehendidos na circumscripção 
administrativa, banhada ou atravessada pela corrente em questãoi 
(artt. 381.O, 4 G X 0 ,  173.O). 

Se a'hecessidade imperiosa e o fundamento do direito ao usa 
das aguas para gastos doniesticos, nYo 6 justificavel a doutrinq 
do sr. dr. Assis Teixeira, quando pretende restringir este direita 
aos vizinhos compreliendidos na circumscripção administratiua 
ba~thada pelas correntes. Nada importa que os vizinhos da corrente 
pertençam a circumscripção diversa. Alleçadas e provadas as 
circurnstancias que justificam a cedericia, e, surgindo essa neces- 
sida& imperiosa, e forçoso que seja satisfeita. 

y) Os vizinlios devem indemnizar os proprietarios marginaes 
do prejuizo que soffrem com o transito pelo seu predio. aos vi- 
zinhos da corrente podem ter accesso a ella por caminlios piiblicos 
ou atravbs de terrenos incultos de logradouro publico, e n'este 
caso estar50 aliiviados de contribuir com qualquer indemnização 
para tornar ~ffectivo o direito, qiie a lei llies garante; mas, na 
falta d'estn cominiiiiicnçáo, potlciii ~ e r - s e  obrigados a constituir 
sobre os 1)redios iriterniediaric~s a servidáo de transito, exigindo 
camiiilio ou passagem atravSs d'esses predios para obterem a 
a nccessari:~ commiiiiicação coiii as agiias da corrente. Verificada 
esta liypothese, terti logar a iridcmniz;içào do prejuizo que os 
proprietarios margiiiaes hoiiverem tle çon'rcr com o transito pelos 
predios atravessados. Essa indemiiizaqáo deve ser justa, isto e ,  
~)roporcioriatla ao prejuizo que resiillar para os proprietarios do 
encargo d'esta sorvidSo, que Ihes veda o direito de tapagem; e 
pldvia, isto e ,  satisfeita autes de consiiinmada a expropriação e 
exercitado o direito. I'arece fbra de cfuvida que a indemnização 
deve pesar exclusivamente sobre os habitantes qiie aproveitam a 
agua e uliiizam o transito, e não deve todo o municipio ser one- 

i Auct. e obr. cit. 
2 Vid. pag. 280, supra. 
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rado com uma despeza, que redunda particularmente em beneficio 
d'alguns poucos contribuintes. 

As qitestões, que a este respeito se levantarem, excepto no. 
tocante a indemnizações, serão resolvidas administrativamente 
( 5  2.' ilo art. 4'10.'). Da avaliação do prejuizo que soffre o pro- 
prietario marginal com a servid3o de transito, e da liquidação da 
indemiiização conhece o poder judicial; porque a questiio das 
indemnizações é por direito moderno, como foi sempre por direito 
antigo, da competeiicia das justiças ordinarias, visto ser questão 
de direitos privados 4. 

6) Os vizinhos devem deinonstrar que não podem lia\-er agua 
d'outra parte sem grave iiicoinmodo ou difficiildade. aA servidão 
de transito estabelecitla pelo codigo eni favor dos vizinhos das 
correntes, para o abaatr:cimento domestico das aguas, tem por 
condiçGo de existcricia, justificação e liniite a necessidade; e, por- 
tanto, a especial situação das pessoas e dos logares determiriari, 
sogntiilo as diversas circiimstancias, os casos em que a cornpe- 
terile ;iiictoridade aclniinistraliva deveri irnl~br e decretar esta 
servicllio. Os proprietarios niarginaes é que podem contestar a 
existencia d'essa necessidade, sustciitando contra os viziiihos da 
corrente qiiu, sem grande incornmodo ou rlifficuldatle, elles podem 
abastecer-se d'oiitras aguas para os usos ordinar.ios da vida (art. 
440.", $ 1.'). Se as aguas publicas, em virlulle da maior distancia 
a que estão situadas, não podem offereccr aos vizinhos a mesma 
commodidade que Ihes proporciona uma corrente mais proxima; 
se o mau estado da foiite municipal difficilmeiite se presta ao apro- 
veitan~ento das agiias para todos ou para algu~is dos usos ordi- 
narios da  ida pliysica, sendo ineiios clifficil o uso das aguas da 
correiite commum, nem por isso aqiiella niaior cominodidade ou 
osla inerior dificuldade, não sendo muito consideraveis, podem 
juhtilicar a constituição d'uma servidão d'esta natureza)) *. 

i Dias Ferreira, obr. cit., segunda edição, pag. 313. 
2 81.. dr. Assis Teixeira, obr. cit., gag. 320 e seg. 



Da impossibilidade de haver d'outra parte a agua para usos 
domesticos sem grande iricoiiliiiodo ou difficuldade julga a admi- 
nistraçáo, Iioje representada lia circiimscripção hydraiilica, visto 
o art. i 3 . O  do Decreto de 1 de dezembro de 1802, que transferiu 
para os directores das circuniscrip~ões Iiydi.aiilicas as attril1uiç6es 
sobre agiias, que a legislação adrnnistra!iva conferia aos agentes 
da adininistração. Mas, para cessar a ser\idao com o ftiridamento 
na possibilidatle de obterem os viainlios d'oiitra parte, sern grande 
incommodo ou difficuldade, a agria para seus gastos, ha de re- 
correr-se as jiistiças ordiiiarias e observar-se o disposto no art. 
554.O e seg. do codigo do processo, que não fôram revogados 
por nenlium dos artigos dos Decretos de 4 e 19 de dezeiilbro 
de 1892. 

O direito ao uso das ttgrias a que se refere o art. í'10.O 1120 pres- 
creve. Na realidade o caracter facultalivo d'este direito tlelerniiiia 
a siia imprescriptibilidade. Como j i  dissemos aiitc~rioimr~iite, o 
vizinlio lisa ou não das agrias conforme a sua necr:ssitlade; se 
assim não fôra, converter-se-hia este beneficio erii orius censii- 
ravel, obrigando o vizinho a utilizar-se d'agiins de qi ie riao iieces- 
sitala, ou a abrir m3o do seu direito. Os actos relativos ao uso 
das agiias são facultativos o11 de mera tolerancia, não constituem 
po,sse, que conduza ;i prescrip(ão (artt. 90J..", 474.O, 5 1.O). 

O sr. dr. Assis Teixeira coricor(la corri esta doiitrina; «este 
direito, diz elle {, como direito facnltati\o é imprrscriptivel ; nem 
se perde pclo nio uso, nem se extingue pelo facto cfc, uma vez 
reconliecido, deixar de ser exercitado pelas res~~ect i \os  interes- 
sados r .  

N'oss;i mesma pagina, porém, encontra-se doutrina insiisteti- 
tavcl; diz o citado aiictor: aconvkm distinguir ciiidadosa~nente o 
direito de usar das agiias e a servidáo de traiisito, constitiiicla para 
tornar effectivo este direito. Imprescriptivel-s6 C: o clireito ao iiso, 
como e expresso no 5 3 . O  do art. 44O.O ilo codigo civil: a servidão 

3 1 

I 

l------ 
Auct. e obr. cit., pag. 323 e seg. 
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de transito, essa prescreve segundo as regras geraes do nosso 
direitu (art. 2279.', n.O 2 . " ) ~  

Como se deduz do periodo transcripto, o Sr. dr. Assis Teixeira 
distiiiçiie o direito de usar das aguas e a servidão de transito; 
o direito de uso e imprescriptivel (art. 440.O, § 3 . O ) :  a servidão 
de transito prescreve (art. 2279.", li.' 2.'). 

Não podemos concordar com semelliante doutrina pelas se- 
guintes considera~ões : 

a) N'esta como em Lodas as (liicstões convkni distinguir cuida- 
dosamente o principal (direito tle usar das aguas) do accessorio 
(servid;~~ de! traiisilo); se o accessorio segue o principal, acces- 
soriun~ seylcilurprincipale, a servidão de traiisito é imprescriptivel, 

'como o tlireilo de usar das aguas. 
6) Toda a lei, que i'econliece um direito, legilima os meios 

inclispensaveis 1);ira o scu exercicio (art. 1%'); se, pois, a lei 
reconhece a iml)rescriptibiIidude do direito dos vizinlios ao uso 
das aguas, 1120 pode tanibem deixar de considerar como impres- 
criptivel a servidáo de transito, iiidispensavel para o uso d'aquelle 
direito. 

y) Se a servidáo de transito fòsse prescriptivel, o vizinho en- 
contrar-se-liia na collisáo de perder o sei1 direito ou aproveitar 
aguas de que não necessitava, 1)'este nlodo o beneficio da ser- 
vidáo de transito coiiverter-se-hia em notavel inconimodo para o 
vizinho. 

6) A obrigaçáo de pi7estar passagem para um predio encravado 
pbde cessar, a requerinielito do proprietario do predio servienle, 
cessaiitlo a iiecessidaùe da sertidão, ou, se o dono do predio 
dominante por qualquer ~iiodo tiver possibilidade cle conimuni- 
caçiÍo, c:gualirieiite cbrrimodn, coni a tia publica por terreno seu, 
coiiitariluque o desonerado restitua a indemnização recebida (art. 
43 13.') ; n'esta lypotliese especial a sertidão não cessa seni que 

1 

1 Auct. e obr. cit., pag. 323; vid. srt. 2313.0; Il'eviuta de Lrgislu$iio L de 
Jzcrisyrztcleneia, an. YII, U.O 338, pag. 402. 



o deso~ierado restitua a indemnização correlativa; a falta d'esta 
restitiiição deve considerar-se como elemento d'onde se deduz 
necessariamente o reconhecimento do direito da pessoa a quem 
a prescripção pode prejudicar (art. 554.O, 1i.O 4.O). iv'estes termos 
a prescripção, quando existisse, interromper-se-hia, inutilisando-se 
todo o tempo decorrido anteriormente (art. 539.O). Applicando a 
liypothese do $ 3." do art. 440.' a esta doutrina, concluimos que 
a se r~ idão  de transito pode cessar ap6s a restituição da indemni- 
zação por parte do dono do predio onerado, mas não prescreve. 

O Sr. dr. Assis Teixeira tenta demonstrar que a servidão de 
transito pode ser adqiiirida por prescripqão, independentemente 
do pagamento da respectiva indemnização, como se póde extinguir 
pelo não uso, apezar de 1150 se restituir a indeinniza~5o. a.1  pres- 
cripçio da servidão de transito pbde, conforme as circiiiri~tariçias, 
revestir a fbrma acqiiisitiva o11 a extinctiva; acquisiti~a, quando 
os vizinhos uteutes da agua exercitani a posse, atravcssando os 
predios intermediarios pelo tempo exigido para se corripletar a 
prescripção, achando-se d'este modo exonerados do pagamento 
da respectiva indeiiinização; extinctiva, quando os vizirilios, depois 
de concedida a passagem e indemnizado o proprietario dos pre- 
juizos causados, deixam de exercitar o seu direiio, extirigiiindo-se 
a servidão pelo não liso durante o tempo reqiierido pcla lei (artt. 
517.O e seg., 538." e seg., e 9-79.", n.O 2.O) '. 

Náo podemos acceitar esta doutrina pelas razões seguintes: 
a) As servidões são coiitíniias ou descontinuas, apparentes ou 

não-apparentes ; continzias aquellas cujo liso e ou púde ser inces- 
sante, indepenclentemenle de facto do homem; dcsconrinuas as 
que dependem de facto do liomeni; apparentes as que se revelam 
por obras oii signaes exteriores; mio-apparentes as qiie não apre- 
sentam indicio algum exterior (art. 2270.O, $5  4.'-4.7. A servidãc~ 

1 Sr. dr. Assis Tcixeircc, obr. cit., pag. 323 e seg. TTid. art. 2273.O e 5 uc. 
i 

Revista de Legislqão e de Jurisprctdencia, an. VII, n . O S  337, pag. 439; 351. 
pag. 597; viir, n . O S  373, pag. 138; 278, pag. 216; Direito, an. vrr, n . O  34. 
pag. 530. 
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de transito é uma servidão deseontínua; tem sido considerada 
como a qiie melhor apresenta os caracteres da descontinuidade: 
da mesma forma que a de aqueducto e o exemplo classico das 
servidões continuas Ora o uso das servidóes descontinuas não 

1 NA avrviddo d~ passagem tem sido considerada como a que melhor apre- 
scJrita os caracteres da descontinuidade; da mesma fórrna que a de aqueducto 
B o excniplo c1:lssico das servidùes continuas. No entretanto, assim como se 
1evantar:lrri duvidas em relaç3o a certas modalidades da ultima, tambem 
se tc,iri j:i discutido se a servidão de passagem, qualquer que seja a sua 
fGnnrc, i. sempre descontinua. 

a'í'anto em França, como em Italia, contra a letra expressa dos rcspe- 
ctivos codigos, jb sc decidiu que a bcrvidlo de passageui E continua, quando 
se rnanifcsta por signaes app,ircrites, conio uin:t porta cuja chave se encontre 
em poder do proprietario dorninantc, um caminho, etc. 

abfas aqui ha manisfesta confuedo entre o exercicio da servidão, e a sua 
forma. A existencia d'um caniiiilio sempre aberto não impede que seja in- 
dispciisnvel o facto do honiem para que a servidão se exerça, e que o seu 
cxcrcicio tcriiiiiie prccisarnaiite quando aquclle facto cessa,  isto que esse 
exercicio E coiistitiiido pelo facto de passar, e passar é atlribuigiio do homem. 
Logo, mclsmo n'aquclle caso, a servidão não pode deíxar de ser considerada 
descontinua. 

[(Mas a servidão constituiria, não para passagem do l~omem, mas para a 
de animacs, será contínua, ou descontínua? 

nA questiio póde ser dcconiposta cmdduas, que convém analysar separa- 
damente. 

s l )  A piissngum dos animacs pode ser iiitciramente desacompanhada de 
facto do homem. Racionalniente podemos adniittir que um cavallo, ou um 
rebanho, convenientemente adestrados, se dirijam d um para outro predio 
de seus donos, através dc prcdios alheios, voltando uovami.nte ao primeiro, 
sem que o lioiiiem intervenha para os guiar ou dirigir. Temos, assim, uma 
ser\ ida0 que se excrce i~ldependentemente de facto d >  homem, e que, portanto, 
pai oc.c dr,ver ser considerada continua. 

0 l trl uào foi, porém, o pensamento do legislador, que de tal liypothese 
decerto nZo curou; e nem mesmo h face da lei aquel1;t doutrina pJde sus- 
tentar-sc,. Com effeito a servidão de passar B principalmente concedida ao 
hoiiilem; Ijassar sómente elle, passar com animaes, ou fazer que estcJs passem 
por )si sós, s30 mod:~lidadcs differentes do mesmo direito. A passagciii do 
homem, qne B a servidiio principal, não póde deixar de considerar-oe d a .  
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constitue posse (art. 490.') e sem posse não ha prescripçáo (art. 
505.7. 

B )  A posse para o effcito da prescripção deve ser titulada, de 
boa fh, pacifica, contitzua e publica (art. 517.O, n.0".0-5.0); posse 
continua é a que não tem sido interrompida pelo reconhecimento 
expresso, quer seja de palavra, quer por escripto, do direito da 
pessoa a quem a prescripçáo pGde prejudicar, ou por factos de 
que se deduza necessariairiente tal recoiiheciriiento (artt. 522.O e 

n.O 4.O). Ora os vizinhos não exercem semelhante posse. 
y) & terminante a disposição do art. 2273.O, que declara im- 

prescriplivel a servidão de transito çouio servidão descontinua. 
O direito antigo contraria Lambem a doutrina por nos criticada: 

aas servidoes continuas e apparentes podem provar-se pela pres- 
cripção acquisitiva cle dez aiinos entre presentes e vinte eutie 
ausentes, ou, na falta de titulo, pela de trinta annos. Porem, as 
desconlinuas e todas as não-apparentes, como não dão absolata- 
mente signaes de posse ou mui equivocas, so poderão provar-se 
por uma posse immemorial u '. 

O $ un. do art. 2273.O não deve ser invocado, pois que tratamos 
de servidões constituidas por facto de Iiomem depois da promul- 
gação do codigo civil. 

O direito ao uso das aguas por parte dos vizinhos cessa logo 

conti~~ucr; a dos anirnacs, accessoris d'aquella, seguc a sua natureza, e 6,  
portanto, tainbem deacontinua. 

uMas a hypothese figurada existe s6mrnte nos doiniiiios do possivel, e 
dificilme~ite a rncoutraremos como embaraço real. 

a2 )  Bcin frequente 8,  porém, a existencia de scrvid3es constituidas para 
a passsgcm de homens e auimaes conj~inctamentc. Tacs sào as  servidües 
de pd e carro, ou sdmente de carro, as  de passar a cavallo, eto. 

<,A descontinuidade d'estae servidces 8 geralmente, se não unanimente, 
reconliccid:l pelos escriptores e pelos tribunaes. As razoes que acabamos 
de expor collicrn n'esta hypothese por maioria de razãou. Teiueira d'Abreu, 
Das semidüea, Coimbra, 1895, tom. I, pagg. 205-207. 

1 Coelho da Rocha, obr. cit. 
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que, pela construcção d'alguma fonte publica, as pessoas a quem 
elh: e concedido, possam haver sem grande dificuldade ou incom- 
modo a açiia de que carecerem ($ 3." do art. 440.O). Como a 
jus1iíica~:áo d'este direito assenta na impreterivei necessidade dos 
vizinlios, construindo-se alguma fonte publica a pequena distancia 
das pessoas que se abastecem da corrente, desde esse momento 
desapparece a necessidade invocada e cessa portanto o direito 
correspondente. Os interessados podem entrar abolir o transito 
ou passagem, embora legitimamente constituido, por meio da 
acção de cessação de servidão i .  

XlII. Providencias hygienicas. 

Os que têm direito a servir-se de quaesquer aguas correntes 
não podem alterar ou corromper as que não consomem, de fbrma 
que as tornem insalubres, inuteis ou prejudiciaes aquelles que 
egualmciite têm direito ao seu uso (art. 441.O). 

A restricção do art. 444.O refere-se aos donos dos predios mar- 
ginaes (artt. 434.O e 436." e aos vizinhos (artt. 440.O e 44.4.'); 
abrange as aguas publicas, communs e particulares, como se 
deduz do estudo comparativo dos artt. 434.O, 444.O e 447.O 

aA providencia do árt. 441.' 6 determinada por altas consi- 
derações de rigorosa justiça e merecida equidadade. Se o pro- 
prietario utente, sob o falso pretexto de usar da agua ;i sua von- 
tade, podesse transmiltir aos vizinhos alteradas e corrompidas as 
aguas remanescentes do seu uso, impossibilitando-os de por seu 
turno as empregarem nos usos domesticos, agricolas ou indus- 
triaes a que pretendessem destinal-as, a lei destruiria pela base 
os beneficias importantes que por outro lado se propozerem in- 
trl ~ ~ l u z i i , ,  sobrecarregaria com enorme gravame a servidão cons- 
tiliiida pela natureza dos logares, e legitimaria em proveito ex- 

1 Sr. dr. Assis Teixeira, obr. cit., pag. 323; Codigo do processo civil, 
artt. 551.O-554.0; Reviata de Legz'slação e de JurbpPuáencia, an. vrr, n.O 338, 
pag. 402 ; n.O 328, pag. 241. 

i9  
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clusivo d'um só o confisco d'aquillo cuja fniicção em rigor deve 
pertencer a todos. Isto no judicioso conceito d'um jurisconsulto 
notavel equivaleria a sanccionar um privilegio, que não p6de 
assentar em nenhuma base legal. Portanto, o utente deve trans- 
mittir aos vizinlios inferiores as aguas, ou na sua pureza primi- 
tiva, o que nem sempre sera possivel depois de as ter empregado 
em alguns usos alias legitimos, ou ao menos sem as corromper 
com materias fetidas e immundas, sem as alterar com acidos pre- 
judiciaes i vegetação, com substancias venenosas ou corrosivas 
que prejudiquem a propagação e creação do peixe, ou tornem a 
agua impura e nociva h saude, e sem as viciar com residuos 
insalubres ou que deixem as aguas improprias para os usos dos 
outros proprietarios)) 

N;i realidade, se os utentes superiores podessem inutilizar as 
aguas a ponto de não prestarem beneficio aos predios inferiores, 
o direito dos proprietarios marginaes, que por natureza 6 um 
direito commum, converter-se-hia em privilegio exclusivo de certos 
e determinados proprietarios marginaes ou vizinhos. 

cOs rigorosos principios que, em these, se podem vêr esta- 
belecidos na disposição do codigo que vimos examinando e dis- 
cutindo, devem todavia na pratica receber equitativa applicação, 
quando os tribunaes forem cliamados a decidir sobre os limites 
em que deve mover-se a acção dos proprietarios marginaes no 
uso das aguas correntes. isso, diz um sabio commentador do 
codigo de Napoleão, uma questão de facto, cuja apreciação esta 
subordinada a importansia da corrente, aos habitos e usos das 
terras, as posses de longa data, e a todas as outras circumstancias 
(Cod. pen., artt. %2.O, 25L0, 480.O, 484.O e 488.'; cod. civ., 
artl. 395.O, 398.O, 4.71.O). 

aos residuos da lavagem para usos domesticos dos vizinhos, 
que podem ser, n'uma corrente insignificante, sensivelmente pre- 
judiciaes aos utentes inferiores, serão pelo contrario, em um 

1 Sr. dr. Assis Teixeira, obr. cit., pag. 325 e seg. 
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ribeiro abundante e rapido, facilmente movidos, dissolvidos e 
neutralisados. E o que dizemos dos residuos da lavagem pbde 
semelhantemente applicar-se a quaesquer outras materias que as  
necessidades industriaes obriguem a transmittir a corrente.. 

aNas regiões onde as industrias fabris estão mais desenvolvidas 
e espalhadas, as margens das correntes acham-se constantemente 
semeadas de numerosas fabricas e outros estabelecimentos que 
deixam as aguas impregnadas de elementos extranhos, e tão di- 
versos, que e por vezes curioso caminhar ao lado da corrente 
para vèl-a ir successivamente mudando de c&, apresentando va- 
riados inatizes, e revestindo fórmas verdadeiramente pitorescas. 
O illustre Daviel cita muito apropriadamente as textuaes palavras 
d'um antigo viajante francez que, referindo-se fi ribeira de Robec, 
em Rouen, assignala este facto curioso e digno de attenção: aucune 
fois jaune, autre fois rouge, verte, bleue, violee et autres couleurs, 
selon qu'un grand nombre de teinturiers qui sont dessus Ia diver- 
sifient, par intervalles, en faisant leurs manoeuvres. 

cN'estas regiões, as aguas são exclusivamente consagradas a 
intliistna ; os proprietarios utentes estão, de tempos immemoriaes, 
acostumados a não as destinar a outros usos; todos os possui- 
dores vivem tranquillamente na fe e a sombra d'este proveitoso 
estado de cousas; e ninguem ousaria, sob o pretexto da pureza 
das aguas, pedir a suppressáo de todos os estabelecimentos in- 
dustriaes que ellas alimentam e agitam. 

aos tribunaes devem n'estas questões conciliar os interesses 
oppostos, e ponderar que, se attendiveis vantagens da industria 
ou agricultura sobrepujam sensivelmente alguns damnos pouco 
importantes dos particulares, a resolução do pleito deve subor- 
dinar de preferencia aos interesses geraes da industria e agri- 
ciiltura as insignificantes pretensões d'alguns, prescrevendo em 
totlo o caso as cautelas indispensaveis para evitar a acção pre- 
j i~c l i i> i r i l  tias materias transmittidas. 

a Oiidndo, porem, importantes direitos estão em flagrante oppo- 
sição, nenhum deve ser absorvido nem annullado pelo outro, nias 
devem antes modificar-se reciprocamente. Se d'outro modo não . . 
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poder effectuar-se a conciliação, a agua ser i  dividida e partilhada, 
sendo uma parte destinada para os usos dos proprietarios supe- 
riores, os quaes farão absorver as remanescentes no interior dos 
seus predios, ou despejal-as-hão só em determinadas horas do 
dia ou da noite, e a outra parte reservada para os proprietarios 
inferiores, aos qaaes será transmittida na sua pureza natural e 
primiliva. 

D'este modo o rigor dos principias será vantajosamente sub- 
stituido pela doce moderação da justiça equitativan i. 

XIV. Restricçiio do direito 6s aguas. 

Os donos ou possuidores dos predios, atravessados ou banhados 
por quaesquer aguas correntes, são obrigados a abster-se de 
factos, que embaracem o livre curso das ditas aguas, e a remover 
os ohstaculos ? este livre curso qua do tiverem origem nos seus 
predios, de fórma que d'esses factos e obstaculos não resulte 
prejuizo a seus vizinhos, quer pela estagnação e refluxo das aguas, 
quer pelo seu retardamento e perda, a não ser, n'estes dous ul- 
timos casos, por causa da sua licita applicação (art. 442.O). Quando 
o obstaculo ao livre curso das aguas não tiver origem em certo 
predio marginal ou em facto do dono d'elle, o modo da sua re- 
moção ser i  regulado pela legislação administrativa ($ un. do art. 
442.O). 

1 aAs remanescentes das aguas empregadas nos usos agricolaa ou indus- 
triaes, que tiverem de voltar 4 corrente principal, na conformidade d a  
disposições do art. 434.0, não poderso ser inquinadas de substancias nocivas 
4 agricultura, 4 hygiene ou 4 creaçilo e vida do peixe, aalvo o caso em que 
o governo, attendendo 4 excepcional importancia d'ums industrial conceda 
licença, com as restricções que julgar convenientes, para as aguas inqui- 
nadas seguirem o seu esgoto natural, ficando sempre a cargo dosindustrisea 
indemnizar o estado, corporagões ou particulares que por esta conceesão 
fôrem lesados (Dec. de 1 de dezembro de 1892, art. 6.O; Regui. de 19 do 
meemo mez e amo,  artt. 219.0 e 228.0)~. 
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A commissão revisora substitiiin, commenta Dias Ferreira ', 
as palavras: a collswz>ar livre e desembaraçado o curso das ditas 
aguas, cuda 2rsn nas suas trsladcis (proj. primit., art. 466.O) por 
est'outras: a abster-se de faclos, que embaracem o livre cznso das 
tlittcs aglias, e a renaover os obstnczilos a este livre curso, quando 
liverem origein, nos seus prdros, porque as obrigações meramente 
naturaes não potlem ter ciiracter positivo, ficando assim os pos- 
siiidores dos preilios I)aiiliaelos pelas correntes apenas sujeitos a 
obrigação de se absterrm (le alterar ou corromper as aguas, que 
não consomeiri e praticar factos, qiie v50 cltril.)arliyar o 1iIr.e ciirso 
das ;igiins, como lnriqar arvorc3> e tclrra iio leito cla correiite. 

Co~ivbiii Cuer ilma \'i*ii c.(: ,o importante: a) se o obslaciilo 
provem de prcilio c-oiiliccitlo, ao tloiio cl'esse pretlio perterice f,izer 
a rcmoção respectiva (arlt. 44L0, '1'13.O); b) se náo é pùsbivel deter- 
ininar a origem do obstaculo, ou se, determiriarido-se, se a~eriguar  
c~uu ohstaciilo iião provém de prerlio margirial, oii de facto do 
dorio d'elle, compete ;i :iiictorirl:itle administrativa ordenar a men- 
ciori:rela i~emo~áo. A factos positivos sbmente s3o obrigados quando 
o impeclimento ao livre ciirso das agiias tiver origem iios seus 
predios, como coriseqiiencia do dever irnposto ao proprietario de 
remover do sei1 predio todos os obstaculos que vão prejudicar 
direitos de terceiro. 

São aiiida os proprietarios marginaes dos lagos, lagôas, rios, 
canaes, vallas, esteiros e mais correntes d'agua n3o navegaveis, 
nem fluctuaveis, obrigados a cumprir os preceitos do Decreto 
n.O 8 de 1 de dezembro de 4802 (artt. 22.O, 23.O) e do respe- 
ctivo Regulamento de 19 de dezembro do mesmo anno (art. 205.') 
sobre a reçularisaçáu, desobstrucção e limpeza tlas respectivas 
margens, alveos e leitos 2. 

1 Dias Ferreira, obr. cit., segunda edi$o, pag. 314. 
2 «Os proprietarios dos terrenos confinarites com as lagoas, lagos, rios, 

canacs, v:illas e mais correntes d'agua, quer navegaveis ou fluctuaveis, quer 
não naveqaveis nem fluctuav(:is, têm obrigaçzo de defender as suas proprie- 
dades de modo que nem a fdrga do vento, nem a das aguae, possa destacar 
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A lei, prescrevendo estas cautellas, rião'quer de nenhum modo 
restringir aos proprietarios o uso do importante direito que Ihes 
reconhece na effectiva occupação das aguas: circumscriptos á sua 
licita applicação, e não ultrapassando os limites do exercicio legi- 
timo do direito, os proprietarios podem mover-se no largo ambito 
que Ihes e traçado pelo codigo, sem que os vizinhos encontrem 
fundamento attendivel para formularem as suas queixas e lin~i- 
tarem o direito dos outros utentes; mas, desde que o prejuizo 
d'aquelles e evidentemente um resultado dos abusos commettidos 
por estes, cessa desde esse momento a consagração dos actos 
praticados estabelecida na lei, e tanto os factos cornmettidos como 
quaesquer obstaculos oppostos, quando d'elles resulte quer a es- 
tagnação ou refluxo, quer o retardamento ou perda das aguas, são 
immediatamente imputados ao proprietario que Ihes deu causa. 
A expurgação da corrente t! desde então para elle um encargo 
natural, essencialmente uriido ao direito de usar das aguas. O 
nosso codigo estabelece aqui uma distincção importante, que veio 
entre nós dissipar as duvidas levantadas pela doutrina e juris- 
prudencia extrangeiras, aonde levaram a divisão mais profunda, 
sendo que ainda modernamentc preoccupam Ia fora o espirito de 
jurisconsultos qne tem direito á nossa veneraçáo. Essa distincçáo 1 
porções de trrreno ou de arvoredo, que vão impedir a navegaçHo ou preju- r 

dicar o regimen e curso das aguas, ou causar prejuizos a terceiros (Regul. 1 
de 19 de dezembro de 1892, art. 276.0). 1 

aTambem em conformidade dos artt. 442.0 e 443.0 nas correntes não na- 
, 

vegaveis nem fluctuaveis são obrigados os proprietarios ou rendeiros dos 
predios confinantcs e aparar as arvores e plantas existentes nos seue predios, 
e a remover os objcctos que causem prcjuizo ao regimen da corrente, em- 
baraço ao curso das aguas, ou prejuizo de terceiro, que não for proreniente I 
de legitima applicaçHo das aguas; e, se o obstaculo ao curso das aguas e 
ao regimen do rio, não tirer origem no predio, mas fôr devido a accidente 
ou acção do proprio curso da agua, ser8 removido pelos proprietarios ou 
rendeiros de todos os predios prejudicados, e, não havendo prejuizo de ter- 
ceiro, pelos proprietarios ou rendeiros dos predios fronteiros ao ponto onde 
tal obstaculo existir (cit. Regul. de 19 de dezembro de 1892, artt. 286.0 e 
287.0)u.  Dias Ferreira, obr. cit., segunda edigüo, pag. 315. 
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consiste em unicamente imputar ao proprietario marginal os obsta- 
culos ao livre curso das ayuas, que tiverem origem nos seus 
predios, assim como os factos por elle praticados dos quaes re- 
sulte qualquei' embaralo ao mesmo livre curso, não o obrigando 
fbra d'estes casos a expurgar a corrente nem a proceder a quaes- 
quer outros tr-aballios de conservação ou salubridade; porque a 
remoção dos obstaculos que tenham origem diversa e regulada 
pela legislaçáo administrali~a, e a ella compete determinar os 
casos em que deve ter logar, indicar as forites da receita com 
que ha de fazer face i respectiva despeza, e prevenir quaesquer 
duvidas que a este respeito possam surgir entre os interessados. 

cVê-se, pois, que as obrigações impostas no art. 442.O do codigo 
aos proprietarios marginaes se reduzem a soffrer, pati, in non 
faciendo, e não consistem em fazer, i n  faciando, senão quando os 
obstaculos nascem de factos pelos quaes e responsavel o proprie- 
tario, o11 são originados lios ~~roprios predios. JA Coepolla com 
toda razáo ensinava : nori facere sed pati, quia tunc inferior vicinus 
non terietiir mundare, seu purgare locum, aggerem munire, ne 
aquae discurrarit ad fuildum suum, sed tenetur solum pati ut 
superior hoc facere possitn. 

XV. Sancção penal. 

Faltando os proprietarios, com prejuizo de terceiro, As obri- 
gações, qne Ilies são impostas nos artt. 441.O e 452.O, os tra- 
balhos taiito de salubridade como de conservação serão executados 
ii sua custa, e elles responder20 tambem por perdas e damnos, 
ajAm das multas, que Ihes fôrem comminadas nas posturas mu- 
iiscipaes (art. 453.'). 

('liino resulta do art. 543.O, O prejuizo de terceiro, proveniente 
ii<io-ciiinprimento das obrigações impostas nos mencionados 

artt. 1141.O e 442.O, determina o pagamento das despezas neces- 
sarias para fazer voltar a corrente ao seu antigo estado, a inde- 
mnizaçáo de perdas e damnos, a satisfação das multas impostas 
pelas posturas municipaes e a responsabilidade criminal. 



Os que alteraram ou corromperam as aguas que não consu- 
miram tornando-as insalubres, inuteis ou prejudiciaes aos que 
egualrnente têm direito ao seu uso (art. 481.O); os que praticam 
hctos que embaraçaram o livre curso das aguas communs (art. 
442.') são obrigados a executar 5 sua custa os trabalhos de salu- 
bridade e conservação (arlt. 443.O, 713."). Todas as obras que 
fôrem feitas com prejiiizo da conservação, regularisação e regimen 
dos rios, lagos, lagoas, pantanos e mais correntes d'agua ou com 
prejuizo de terceiros seráio desmanchadas por conta e h custa 
dos conlraventores, aos quaes pelas direções das circumscripçóes 
hydraulicas se r i  feita a intimação legal para a demolição, mar- 
cando-lhes um prazo para a execuçio. Se findo esse prazo a inti- 
mação não fôr cumprida e as obras desfeitas, serão essas obras 
mandadas ilesmaachar pelos directores das circumscripçaes hy- 
draulicas, sem mais iritimação nern processo, e as despezas feita8 
com taes derriolições serão cobradas dos cohtraventores pelo p r a  
cesso de cobrança das dividas a fazenda nacional (Dec. n.O 8 de 
1 de dezembro de 1892, un. do art. 21.') '. 

O proprielario marginal e obrigado a iiiderniiizar a terceira 
pessoa das perdas e daniiios causados (cod. civ., art. 443.O; 
Doc. n." 8 de 1 tlezembi20 de 1892, art. 24.O) pelo seu procedi- 
mento; persiste a mesma obrigaçáo a respeito das multas im- 
postas pclas posturas mutiicipaes (cod. adm. de 1895, artt. 49.O, 
n.O 4.'; si.", 11." 0.O; 57.O, RJ 2:; 60:, n.O 24.O). 

A responsabilidatle criiriinal (cod. civ., art. 443.'; Dec. cit., 
art. 2i.O) e fixada ])elo art. 5 2.O do codigo penal. E punido 
coin a penii de dous inezes a doiis annos, e multa correspondente, 
sem prejuizo da pena maior, se liouver logar, o que lançar em 
fonte, cisteriia, isio, rit)eii-o o11 lago, cuja agua serve a bebida, 
qiialqiicr coiisa que toriic: a aslia iicpura ou nociva a saude (cod. 
peii, arl. 2N"L0, 5 2.O, 11.' I . " ) .  

1 Vid. Codigo do processo civil, artt. 901.0-903.0 

FIM DO TOM. I 
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